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CSV: 8ff7-1ef7-ef09-1efd

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

Adreça

Descripció

C.

ALTS FORNS

40

Modificació de llicència d’un hotel de 4 estrelles. Es
modifiquen espais interiors que afecten de forma més
significativa a les plantes de serveis (soterrani-1, pl. Baixa,
1a i 2a).

C.

BALIARDA

71

Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar de PB+1, entre
mitgeres.

C.

BOQUERIA

3

C.

COPÈRNIC

87

C.

ENTENÇA

C.

HUELVA

57

Canvi d’ús de local a habitatge en planta baixa porta segona.

C.

JONQUERES

11

Rehabilitació integral amb canvi d'ús passant de comercial a
residencial. Resulten 17 habitatges de nova creació i un
local.

C.

JONQUERES

5

Rehabilitació integral amb canvi d'ús passant de comercial a
residencial. Resulten 13 habitatges de nova creació i un
local.

C.

JUAN BRAVO

2

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge als Baixos
2a de l'edifici.

C.

PG.

174

MALADETA

80

MARE DE DÉU DEL COLL

101

Reconversió integral amb canvi d'ús de les plantes entresòl,
1ª, 2ª i 3ª. Resultant 3 habitatges per planta (12 en total).
Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge en planta
baixa.
Remunta d'una planta (pis cinquè) per a la creació d'un nou
habitatge.

Construcció i edificació de nova planta, destinat a un total de
30 habitatges: 22 habitatges lliures i 8 habitatges HPO, amb
aparcament soterrat que disposa de 52 places de cotxe i 8
de moto.
Canvi d'ús d’un local a habitatge en la planta baixa d'un
edifici plurifamiliar entre mitgeres.

MARQUÈS DE L'ARGENTERA

11

Arranjament del cantell dels cossos sortints, baranes
metàl·liques i peces de remat perimetral dels balcons en
edifici i protegit amb nivell B per Patrimoni. Inclou bastida
com a mitjà auxiliar.

C.

MESTRE NICOLAU

21

Projecte de reforma i canvi d'ús d'una llar d'infants a
habitatge.

C.

MONTCADA

27

Reparació puntual dels balcons de la façana principal de
l'edifici protegit per patrimoni amb nivell B.

C.

NÚMERO 4 ZONA FRANCA

87

Construcció d'un altell dins del Mercat Majorista de Producte
Ecològic.

AV.
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Adreça

Descripció

C.

PARÍS

192

Demolició d’un edifici entre mitgeres amb manteniment de la
façana.

C.

PARÍS

194

Demolició d’un edifici entre mitgeres amb manteniment de la
façana.

C.

PARÍS

196

Demolició d’un edifici entre mitgeres amb manteniment de la
façana.

C.

PARÍS

198

Demolició d’un edifici entre mitgeres amb manteniment de la
façana.

C.

PERE IV

313

Construcció d'un aparcament sota rasant format per dues
plantes soterrànies, amb nucli de comunicacions compartit
amb l'edifici situat en la projecció superior.

C.

PERE IV

323

Construcció d'un aparcament sota rasant d'obra nova format
per dues plantes soterrànies, amb nucli de comunicacions
compartit amb l'edifici situat en la projecció superior.

313

Construcció d'un edifici d'obra nova destinat a oficines
format per 2 volums de PB+6PP+PC i PB+12PP+PC
respectivament, amb front als carrers de Pere IV i de Fluvià,
així com al nou futur parc de caràcter local (6b) i l'espai
privat interior d'illa (22@t1) no edificable entre els futurs
dos edificis d'oficines.

323

Construcció d'un edifici d'obra nova destinat a oficines de
PB+9PP+PC, amb front al nou futur parc de caràcter local i
l'espai privat interior d'illa no edificable entre els futurs dos
edificis d'oficines.

C.

PERE IV

C.

PERE IV

C.

PETRITXOL

C.

PRINCESA

54

Reparació de les claraboies existents en pati posterior de
l'habitatge EN 3. L'edifici catalogat amb nivell B per
Patrimoni.

C.

RADAS

60

Reforma interior de local amb afectació puntual d'estructura
per a canvi d'ús de local a habitatge.

C.

RAMBLA

98

Reforma interior dels espais comunitaris (vestíbul d'accés i
escala i ascensor) en edifici entre mitgeres. Edifici protegit
nivell C per Patrimoni.

C.

RAMBLA

34

Rehabilitació integral d'edifici destinat a apartaments
turístics. Inclou la intervenció en façana amb bastida i el
reforç puntual de l'estructura.

C.

RAURIC

8

Segregació de l'habitatge planta primera, resultant dos
habitatges.

C.

REINA CRISTINA

9

Instal·lació d'ascensor, modificació del primer tram d'escala
comunitària i adequació de local com a vestíbul d'accés a
l'edifici d'habitatges protegit amb nivell B per Patrimoni.

6

Reforma interior i exterior d'un habitatge existent amb canvi
de distribució i afectació estructural dins un edifici protegit
amb nivell B per Patrimoni. Inclou mitjans auxiliars sense
ocupació de la via pública.

C.

RIBERA

2

Rehabilitació de paret mitgera posterior i pati central interior
de parcel·la en un edifici entre mitgeres.
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Adreça

AV.

ROMA

Descripció

73

Rehabilitació d'una de les cobertes interiors de l'edifici
plurifamiliar amb reubicació de les instal·lacions d'aire
condicionat a l'interior pati. Edifici protegit per patrimoni
amb nivell B.

C.

SANT PERE MÉS ALT

C.

SERRANO

22

Reforma sense afectació d'estructura i canvi d'ús d'un local
comercial a habitatge a l'entitat situada en PB-3, amb accés
directe des de la via pública.

C.

TORRES

94

Reforma sense afectació d'estructura i canvi d'ús de local
comercial a habitatge a l'entitat ubicada en PB, amb accés
des de la zona comunitària.

C.

UNIÓ

28

Subdivisió de l'habitatge Planta principal en 4 habitatges.

PL.

VIRREI AMAT

1

Reforma i canvi d'ús d'un local a habitatge a l'entitat situada
en EN-5.

C.

VOLTA D'EN COLOMINES

4

Gran rehabilitació d'una finca existent, actuant en la
globalitat dels seus sistemes constructius i entitats.

30

Remunta d'una planta i reforma de l'edifici existent,
catalogat amb nivell C per Patrimoni.

PTGE. XILE

4

Modificació de la llicència d’actuació integral i canvi d'ús de
l'edifici. redistribució interior de les entitats reduint el
nombre d'habitatges, modificant el nombre i posició dels
nuclis de comunicació. En resulta un total de 263 habitatges,
8 locals comercials i 489 places d'aparcament.
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