GASETA MUNICIPAL
3 de novembre del 2020

CSV: 589d-f0ff-77a2-c5a5

Altres anuncis – Llicències d'obres
ANUNCI llicències d'obres majors concedides el mes de gener de 2020.

Adreça

Descripció

C

A ZONA FRANCA

61

Enderroc de magatzem i posterior execució de reforços
estructurals, tancaments i urbanització a la Zona Franca de
Barcelona.

C

AGUSTI I MILA

54

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres. Restitució de
la coberta.

C

ALCALDE DE
MOSTOLES

41

Canvi d'ús d'un local comercial en planta baixa i planta soterrani,
a un habitatge en planta baixa i 2 trasters en planta soterrani.

C

AMPLE

44

Rehabilitació de pati interior de parcel·la en edifici entre mitgeres
de Planta Baixa i 4 plantes pis, amb catalogació nivell C de
Patrimoni.

CAMÍ

ANTIC DE SANT
LLATZER

VIA

AUGUSTA

C

5

Ampliació de l'edifici principal de l'Institut Oriol Martorell amb 2
aules, Aquest espai serà provisional i anirà connectat a l'escola
existent mitjançant un estintolament a la façana. Legalització
d’una construcció modular.

202

Millora d'accessibilitat exterior en edifici existent.

BAILEN

5

Reforma d'una entitat amb canvi d'us a habitatge.

C

BAILEN

22

Segregació i modificació dels habitatges situats a la planta
segona en dos habitatges.

C

BALMES

23

Segregació i modificació dels habitatges situats a la planta quarta
en dos habitatges.

C

BALMES

151

PTGE

BANCA

2

C

BLANQUERIA

C

BROSOLI

C

C

12

Segregació d’un habitatge situat a la plata principal en dos
habitatges.
Reparació de coberta i dels trasters de planta tercera, en edifici
catalogat per Patrimoni amb nivell B.
Restauració, amb mitjans auxiliars, de la façana principal, façana
posterior i façanes del pati interior de parcel·la en un edifici entre
mitgeres amb catalogació B.

1

Reforma interior en l'habitatge pral. 2ª, i actuació en façana.

CALDERON DE LA
BARCA

70

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

CAMPOAMOR

22

Construcció d'una piscina d'ús privat en el pati interior d'un edifici
unifamiliar entre mitgeres.
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Adreça

Descripció

C

CANOVES

136

Construcció d'un edifici unifamiliar aïllat format per planta
soterrani, planta baixa i 1 planta pis.

C

CARTAGENA

367

Canvi d'ús de local a habitatge a planta baixa, anul·lant
funcionalment l'altell existent.

C

CASANOVA

154

Canvi d’ús d’oficines a 4 habitatges i trasters.

PL

CATALUNYA

9

Canvi d’ús de local ubicat als baixos 2a, actualment oficina
bancària a ús comercial.

PL

COMERCIAL

1

Rehabilitació puntual de façana per resoldre patologies en edifici
plurifamiliar.

C

COMERCIAL

7

Rehabilitació de façana posterior en edifici plurifamiliar entre
mitgeres que disposa de catalogació patrimonial nivell D.

C

CONSELL DE CENT

340

Unificació de la planta baixa de l'edifici de les Cases Cerdà. Inclou
la instal·lació de la bastida.

C

CONSELL DE CENT

360

Reforma i canvi d’ús d’edifici d’oficines a edifici d’habitatges.

TRAV

CORTS

230

Canvi d'ús de dos locals situats a la planta entresol 2º i 3 ª per a
la creació de dos habitatges.

G.V.

CORTS CATALANES 1176

Canvi d’ús d’oficina a habitatge al pis 7ª porta 8a.

G.V.

CORTS CATALANES 1176

Canvi d’ús d’oficina a habitatge al pis 6ª porta 11a.

G.V.

CORTS CATALANES 1176

Canvi d'ús d'oficina a habitatge al pis 6è porta 10a.

C

CRISTOBAL DE
MOURA

Construcció d’un edifici destinat a oficines de PB+12PP i 2 plantes
soterrànies per a aparcament i sales tècniques.

AV

DIAGONAL

609

Modificació de la llicència concedida d'ampliació de volum de
l'edifici Centre Comercial Pedralbes Centre i la seva adequació
interior.

AV

DIAGONAL

661

Reparació de filtracions en la coberta existent del Palau de
Congressos.

C

DIPUTACIO

271

Reforma d'habitatge situat en Planta Primera, amb segregació en
dos habitatges.

C

ELISABETS

3

Reparació de terrat i pati de llums central, en edifici catalogat
amb nivell C, per Patrimoni.

C

ENSENYANÇA

1

Segregació d'un habitatge ubicat en planta primera (segona
alçada) en dos sense afectació estructural en un edifici
plurifamiliar entre mitgeres.

C

ENTENÇA

52

176

Remunta d'una planta per a la creació d'1 nou habitatge amb
reforma del vestíbul d’entrada de la finca, rehabilitació d'espais
comuns i façanes de l'edifici.
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Adreça

Descripció

C

ESPRONCEDA

72

Remunta de dues plantes i canvi d’ús de la planta baixa, passant
de PB+3 a PB+5, amb un total de dos locals i 16 habitatges.

C

ESTADELLA

89

Instal·lació d'ascensor exterior i reforma d’escala comunitària en
edifici d'habitatges plurifamiliar.

C

ESTUDIANT

6

C

FERNANDO POO

56

Reforma d'habitatge amb remunta d'una planta.

C

FINLANDIA

45

Reforma d'edifici existent amb canvi d'ús, d'oficina a
d'habitatges. Total : 4 habitatges, 4 oficines i un local comercial
en planta baixa per a restaurant.

PG

FONT D'EN FARGAS

64

Construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat, format per soterrani
destinat a 7 trasters i aparcament per 10 places de cotxes i 2 de
motos, i planta baixa i 2 plantes pis destinades a 7 habitatges.

C

FRANCESC ALEGRE

31

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

C

GASELA

47

Instal·lació d'ascensor exterior en edifici d'habitatges.

PG

GRACIA

6

PG

GRACIA

66

AV

J V FOIX

116

Construcció d’una planta de més sobre l’edifici existent i
ampliació d’un volum semisoterrat en la façana nord de l’edifici.

C

JONQUERA

12

Construcció d'un conjunt de 4 edificis aïllats per a 46 habitatges,
76 places d’aparcament, 1 oficina i 25 trasters.

C

JUNTA DE COMERÇ

23

Restauració de la façana principal i renovació de la xarxa de
sanejament soterrada sota la solera de la planta baixa en edifici
protegit amb nivell C per Patrimoni. Inclou bastida com elements
auxiliars.

C

LLACUNA

42

Construcció d'edifici d’oficines de fusta entre mitgeres.

C

LLIBRETERIA

C

Canvi d'us d'oficina a habitatge en planta entresol.

Reforma interior de local comercial. Actuació en planta soterrani
-1, planta baixa i planta entresolat. Inclou actuacions en façana.
Reforma de local comercial de planta baixa, actuació a les
fusteries de façana principal i instal·lació d’un rètol. No inclou
afectació estructural ni bastida.

2

Reparació puntual de la cornisa de la façana principal en protegit
per patrimoni amb nivell C.

LORETO

54

Canvi d'ús en un local situat a planta principal 3ª per a la creació
d' un habitatge.

PG

MANUEL GIRONA

30

C

MAR

109

Rehabilitació integral de l'edifici existent per l'ús de consultori
mèdic i ampliació de la planta subterrani.
Restauració de les tres façanes principals d'un edifici en testera.
Inclou bastida com a mitjà auxiliar.

PG

MARAGALL

205

Construcció d'un edifici plurifamiliar per a 15 habitatges, 2 locals
comercials, 8 places d’aparcament de cotxes i 2 de motos.
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Adreça

Descripció

PG

MARAGALL

360

Reparació de la façana en edifici plurifamiliar entre mitgeres,
catalogat amb el nivell C per patrimoni.

C

MARGARIT

30

Reparació deficiències detectades a la façana posterior, pati de
llums i murets del terrat comunitari.

C

MARI

25

Construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat format per 8 places
d’aparcament, 3 trasters i 6 habitatges.

C

MARIA AGUILO

85

Rehabilitació de façana posterior amb col·locació de bastida
metàl·lica tubular.

C

MARQUES DE
SENTMENAT

78

Agregació i canvi d'ús de dos locals situats a planta entresol per
a la creació d' un habitatge.

C

MENDEZ NUÑEZ

14

Rehabilitació de cobertes, en edifici catalogat amb nivell C per
Patrimoni.

C

MONTURIOL

11

Construcció d'edifici plurifamiliar per 5 habitatges entre mitgeres,
amb planta soterrani.

C

MORATIN

10

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

C

MUNTANER

196

Reforma per al canvi d'ús d'una entitat situada a la planta àtic
porta 8a. La .proposta inclou l'adequació de les fusteries de
façana principal. No inclou Bastida.

C

MUNTANYA

101

Canvi d'ús de local a habitatge.

C

NAPOLS

98

Canvi d'ús d'oficina a habitatge. en planta 1a 3a. Actuació amb
afectació estructural.

C

NAPOLS

115

Canvi d'ús d’entitat situada a la planta entresòl 2ª a habitatge.

C

OBLIT

66

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, destinat a
pàrquing per 6 vehicles, 8 trasters i 9 habitatges.

C

PI I MARGALL

58

Canvi d’ús d’oficina a habitatge en planta entresòl-3a.

C

PORTAFERRISSA

C

1

Substitució de la il·luminació interior dels porxos del Palau Moja,
edifici catalogat nivell A per Patrimoni.

PORTAL NOU

23

Reparació de les lloses de balcons dels pisos primer, segon i
tercer, i rehabilitació de la coberta. Edifici protegit per patrimoni
amb nivell B.

C

PORTAL NOU

53

Rehabilitació integral d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres.
Inclou mitjans auxiliars amb ocupació de la via pública.

PTGE

RELLOTGE

2

Instal·lació de nou ascensor en l'ull d' escala per donar servei a
un edifici de planta baixa i 5 plantes pis. Catalogat per Patrimoni
amb nivell B.
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Adreça

Descripció

C

REPARTIDOR

24

Construcció d'edifici d'obra nova plurifamiliar, format per dos
volums per a 15 habitatges. 12 places d'aparcament de cotxe i 4
de moto i 15 trasters al soterrani.

C

ROGENT

88

Enderroc d’habitatge unifamiliar de PB + 1PP amb mitjans
auxiliars i manteniment de la façana principal.

C

SANT EUDALD

42

Construcció d'edifici de nova planta entre mitgeres, de
PB+PAltell+P1 amb 3 habitatges.

RDA

SANT PERE

32

Instal·lació d’una piscina al terrat de l’edifici per adequar-lo a la
normativa d’accessibilitat i habitabilitat.

C

SANT PERE MES
BAIX

28

Reforma i ampliació d'un edifici existent, catalogat D , assolint un
total de 20 habitatges, 36 places d'aparcament.

C

SANTANDER

67

Construcció de 2 edificis d'obra nova destinats a ús industrial. En
resulten un total de 48 naus industrials (24 per cada edifici), 459
places d'aparcament per a cotxe.

C

SEGLE XX

93

Divisió i canvi d'ús d'un local-magatzem en la planta baixa d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres, en un habitatge i un safareigtraster d’ús comunitari.

C

TRAFALGAR

76

Reparacions puntuals a la façana principal incloent mitjans
auxiliars d’edifici d'habitatges entre mitgeres i cantonada.

C

VALENCIA

508

Rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges, amb afectació
estructural, reforma d’habitatges, actuació en façanes i espais
comunitaris (vestíbul d’accés a la finca, nucli d’escala i coberta).

PG

VALL D'HEBRON

119

Construcció d'un nou heliport a la coberta i un nou nucli d'escala
d'emergència al tester sud en substitució de l’existent, així com
la remodelació de l’actual badalot i la substitució dels aparells
elevadors. A e l’edifici de Traumatologia de l’Hospital de la Vall
d’Hebron.

C

VERDI

218

Canvi d’ús de Local a habitatge en PB-1a.

C

VERDI

235

Canvi d’ús de local a habitatge i oficina en PB.

C

VIDRIOL

C

VILADOMAT

174

Gran rehabilitació amb canvi d’ús d’edifici, d’oficines a
habitatges, mantenint la volumetria i el nombre de plantes. Total
en resulten 27 habitatges, un local comercial, espais comuns,14
places per a cotxes, 10 motos i 23 bicis.

C

VILLARROEL

172

Canvi d d’ús i reforma interior de l’entitat escala B, entresòl 2a.

C

VILLARROEL

172

Canvi d ús sense afectació estructural de l’entitat situada a
l’entresòl 6º, escala D, a habitatge.

4

Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 12
habitatges, 12 trasters i 15 places d’aparcament en planta
soterrani.
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Adreça

Descripció

PG

ZONA FRANCA

17

Construcció d’un edifici plurifamiliar de planta baixa i vuit plantes
pis destinat a 142 habitatges.

C

A ZONA FRANCA

61

Enderroc de magatzem i posterior execució de reforços
estructurals, tancaments i urbanització.
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