GASETA MUNICIPAL
11 de febrer del 2021

CSV: c5e2-738a-a7f4-096c

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

Adreça
C.

A ZONA FRANCA

Descripció
61

Rehabilitació de diversos elements estructurals d’alumini
situats a la zona de cuines dels menjadors de la fàbrica
SEAT.

C.

AGRICULTURA

111

Construcció d'un edifici d'oficines. En resulta un total de 31
oficines, 150 places d'aparcament per a cotxes, 36 places
d'aparcament per a motos i 128 places d'aparcament per a
bicicletes.

C.

ALCOLEA

8

Segregació
habitatges.

C.

ARCS

10

Reforma d’un local comercial en planta baixa i planta
soterrani en l’edifici de l'antiga hidroelèctrica de Catalunya
catalogat amb nivell B per Patrimoni.

C.

ARIBAU

265

Segregació d'habitatge existent 7è 1a amb la creació d'un
nou habitatge.

AUGUSTA

123

Rehabilitació de
administratiu.

C.

BALMES

443

Construcció de piscina en planta coberta.

C.

BALMES

439

Rehabilitació de façana posterior i pati central de la finca.

C.

BALMES

199

Canvi d'ús d'oficina 1r C a habitatge 1r C.

VIA
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l’habitatge

l’edifici

i

del

Principal

canvi

d’ús

2a
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en

dos
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C.

BALMES

445

Reparació puntual de les patologies aparegudes al cos
volat de planta primera a la façana principal d'edifici inclòs
al conjunt residencial "el frare negre i jardins Maluquer"
catalogat nivell C per Patrimoni.

C.

BERRUGUETE

94

Canvi d'ús d’un local a un habitatge al 1r 2a local A-5B.

C.

BERRUGUETE

94

Canvi d'ús de 1 local a 1 habitatge al 1r 2a local A-5A.

C.

BISCAIA

333

Reforma interior per realitzar un canvi d'ús de local
comercial a habitatge nou, modificant distribució.

BONANOVA

70

Segregació d'habitatge 2n primera, en dos habitatges:
habitatge A com habitatge nou i B com a existent.

C.

CAMPOAMOR

56

Restauració de la coberta i substitució dels baixants d’un
edifici aïllat protegit.

C.

CARME

44

Reforma interior i exterior d’una oficina bancària en planta
baixa i planta soterrani. Finca catalogada amb nivell C per
Patrimoni.

C.

CASTILLEJOS

409

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 8
habitatges.

PG.
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Adreça
C.

Descripció

CORNET I MAS

41

Construcció de piscina de 6 m de llarg per 1,70m
d’amplada i una profunditat màxima de 1,80 m.

C.

CRISTÓBAL DE MOURA

115

Construcció d'un edifici d'oficines. En resulta un total de 29
oficines, 155 places d'aparcament per a cotxes, 38 places
d'aparcament per a motos i 144 places d’aparcament per a
bicicletes.

C.

ESCUDELLERS

5

Rehabilitació de la coberta-terrat d’edifici catalogat nivell
B, afectada per filtracions d’aigua.

C.

FERRAN VALLS I TABERNER

3

Divisió del pis 4t 1a A en dos habitatges: 4t 2a A i 4t 1a A.

C.

FOLGUEROLES

24

Segregació d'habitatge existent àtic amb la creació d'un
nou habitatge àtic 2, i habitatge àtic 1 com a habitatge
usat.

C.

FRANCESC CARBONELL

21

Segregació i canvi d'ús d'oficina a habitatge en entresòl
2a, escala D.

161

Increment de volum a la planta coberta per cambra
d’instal·lacions.

TRAV.. GRÀCIA

C.

GRANOLLERS

9

Construcció d'un edifici plurifamiliar alineat a vial, format
per planta baixa amb altell i 3 plantes pis destinades a un
total de 4 habitatges.

C.

HOSPITAL

149

Substitució de tram de baixant en mal estat i sanejat del
revestiment de la part de façana afectada, en edifici amb
catalogació patrimonial nivell C.

C.

JOANOT MARTORELL

16

Segregació d’un local en dos i reforma per a canvi d’ús de
local a habitatge en edifici plurifamiliar situat als Baixos
3a.

C.

LAFORJA

10

Canvi d'ús d'oficina Entresòl 6 i 7 a habitatge entresòl 6.

C.

LÁZARO CÁRDENAS

1

Segregació d'habitatge existent situat a la planta primera,
en dos habitatges, l'habitatge 1r 1a, com habitatge usat i
l'habitatge 1r 2a com habitatge nou.

C.

LLULL

104

Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
fase prèvia de l'obra principal.

C.

LLULL

112

Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
fase prèvia de l'obra principal.

C.

MALLORCA

574

Divisió d’un habitatge existent situat en planta 7a i 8a
(dúplex) en dos noves entitats també destinades a
habitatge (una a la planta 7a i l’altre a la planta 8a).

C.

MARQUÈS DE BARBERÀ

25

Divisió d'un local en planta baixa en dos entitats
(habitatge i oficina no oberta al públic). Edifici protegit
amb nivell B per Patrimoni.

C.

MERCADERS

11

Rehabilitació de la façana i restitució a l’estat original de
les dues façanes d’edifici amb catalogació patrimonial
nivell C.

C.

MUNTANER

557

Segregació i canvi d'ús d'oficina a habitatge en escala B
planta entresòl.
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Adreça

Descripció

C.

MUNTANER

555

Segregació i canvi d'ús d'oficina a habitatge en escala C
planta entresòl.

C.

NACIÓ

9

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

C.

NOU BARRIS

12

Obra d'adaptació estructural edifici existent per futura
ampliació de l'Institut Escola Antaviana.

C.

PI

5

Rehabilitació de mur mitger a coberta de pati interior
compartit en edifici catalogat amb nivell B per Patrimoni.

C.

PI

1

Rehabilitació de mur mitger a coberta de pati interior
compartit en edifici catalogat amb nivell B per Patrimoni.

C.

PONS I GALLARZA

94

Gran rehabilitació sense increment de volum amb canvi de
l'ús principal a habitatges.

C.

PUIGCERDÀ

72

Moviment de terres i construcció de murs pantalla com a
primera fase de l'obra principal.

C.

RAMBLA

26

Rehabilitació puntual de l'aplacat de l'última planta de
l'edifici. Edifici protegit per patrimoni amb nivell B.

C.

ROBINIA

21

Ampliació i reforma en planta baixa d’habitatge unifamiliar
aïllat existent.

ROMA

151

Segregació de l'habitatge 4t 1a en dos habitatges. Hi ha
afectació puntual a l’estructura.

SANCHO DE ÁVILA

41

Instal·lació de piscina en terrat comunitari en edifici
industrial sotmès a canvi d’ús per habitatge no
convencional.

26

Construcció d’edifici plurifamiliar. En resulten 34
habitatges dotacionals públics (2 dels quals són adaptats) i
34 places d’aparcament per a bicicletes.

SANT ELIES

21

Canvi d'ús d'oficina 1r 1a a habitatge.

PG.

SANT GERVASI

15

Reparació de les patologies d’un pinacle.

PG.

SANT JOAN BOSCO

42

Rehabilitació de coberta existent de l'edifici H de les
Escoles Professionals Salesians de Sarrià.

8

Reforma de la instal·lació de climatització del Palau
Centelles-Solferino i de l'edifici annex del carrer Gegants
2, catalogats amb nivell B i C respectivament per
Patrimoni.

AV.

C.

CTRA. SANT CUGAT
C.

BDA. SANT MIQUEL

C.

SANT PAU

99

Rehabilitació de la coberta de l’església de Sant Pau del
Camp. L'edifici està catalogat amb nivell A per Patrimoni.

C.

SANT TOMÀS

14

Construcció de 2 garatges en planta baixa per a 1 plaça de
cotxe cada un.

C.

SANTALÓ

101

Divisió de dos habitatges preexistents 3r1a i 3r2a en
quatre habitatges 3r1aA 3r1aB, 3r2aA, i 3r2aB.

C.

SARDENYA

350

Gran rehabilitació amb canvi d’ús de la totalitat de edifici
industrial per a 18 habitatges, un local comercial, espais
comuns i aparcament de 14 cotxes, 3 motos i 43 bicis.
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Adreça

Descripció
Existeix un pati mancomunat i aparcament mancomunat.

C.

SARDENYA

352

Gran rehabilitació amb canvi d’ús de la totalitat d’edifici
industrial per a 14 habitatges, un local comercial, espais
comuns i aparcament per a 8 cotxes, 16 motos i 12 bicis,
amb pati mancomunat amb Sardenya 350 i aparcament
mancomunat amb Sardenya 344-348 i 350.

AV.

TIBIDABO

29

Substitució de coberta de vidre per coberta tradicional i
reparació de ràfecs de la façana principal afectats per la
humitat en edifici catalogat amb nivell C per Patrimoni.

C.

TORRENT DE PERERA

6

Rehabilitació estructural amb afectació de fonamentació,
façanes, mitgeres i cobertes d'edifici d'habitatges.

C.

TRES TORRES

14

Construcció de piscina a planta coberta de 3,15 m de llarg
per 2,22 m d’amplada i una profunditat de 0,80 m.

C.

TURÓ

5

Rehabilitació parcial de tanca de parcel·la.

C.

VALÈNCIA

572

Enderroc d’edificació entre mitgeres de PB+1PP. Es manté
sense enderrocar la façana al carrer València.

79

Segregació dels habitatges existents 1r 1a i 1r 2a amb la
creació de nous habitatges: habitatge 1r 1a, habitatge 1r
2a, habitatge 1r 3a, habitatge 1r 4a i dos vestíbuls
comunitaris.

C.

VALLIRANA
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