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

Adreça
C.

ALELLA

Descripció
29

Obra de construcció d'un edifici unifamiliar entre mitgeres de
planta baixa i dues plantes pis. Instal·lació de bastides amb
proteccions a la via pública.

C.

ALÍ BEI

3

Llicència d'obres per la segregació dels habitatges de les
plantes segona i tercera resultant els següents habitatges:
2n A amb una superfície útil de 91,24m2 (considerat
existent), 2n B amb una superfície útil de 126,83m2
(considerat de nova creació), 3r A amb una superfície útil de
91,24m2 (considerat existent); 3r B amb una superfície útil
de 126,83m2 (considerat de nova creació).

C.

BADAJOZ

97

Moviments de terres (buidat, excavacions i rebaix,
terraplenament).

C.

BONAVISTA

3

Projecte tècnic de segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges, de 68,58m² i 89,12m² de superfície útil, en
planta tercera d'edifici plurifamiliar de PB+5, segons projecte
identificat amb IIT: ARQ-2019-1900006827P, i les
modificacions fetes fins el 28/07/2020.

C.

BORRIANA

49

Gran rehabilitació amb increment de volum o sostre
edificable i canvi de l'ús principal de l'edifici.

C.

BRUC

68

El projecte proposa la reforma per la segregació d'una
entitat amb ús d'habitatge, situada a la planta 4ª porta 1ª,
en dos habitatges.

RIERA CAN TODA

20

Canvi d’ús de Local a Habitatge en PB-2a, en edifici de
PB+6.

RIERA CAN TODA

16

Canvi d’ús de Local a Habitatge en PB-1a, en edifici de
PB+6.

C.

CAPELLA DE CAN CARALLEU 15

Ampliació d'habitatge unifamiliar existent.

C.

CERDÀ

Gran rehabilitació d'un habitatge unifamiliar de planta baixa i
planta pis.

6

Reforma per al canvi d'ús d'oficina a habitatge, situada a la
planta entresòl porta 4a, sense afectació a la façana ni a
l’estructura.

C.

CONSELL DE CENT

204

GV.

CORTS CATALANES

407

Canvi d’ús d’oficina a habitatge en pis 6é 2a. No inclou
afectació estructural, ni de façanes. No inclou bastida.

101

Canvi d'ús en planta principal de local a 2 habitatges.

236

Divisió de local comercial situat en planta 2a per a la creació
de 4 nous habitatges.

TRAV. DALT
C.

DOS DE MAIG
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Adreça

Descripció

C.

FELIP II

228

Reforma interior per al canvi d'ús d'un local de planta baixa
a habitatge.

C.

FINLÀNDIA

10

Reparació parcial de la coberta d’edifici plurifamiliar entre
mitgeres, concretament de la terrassa del pis 5è 2a.

C.

FLORIDA

33

Reforma sense afectació d'estructura i canvi d'ús de local
comercial a habitatge a l'entitat ubicada en PB-3, amb accés
des de la zona comunitària.

C.

FUSINA

11

Reforma interior de local destinat a centre de hidroteràpia
amb afectació a la distribució interior, estructura i actuacions
a façana en edifici catalogat amb nivell B per Patrimoni.

PG.

GRÀCIA

81

Reforma de local comercial en planta semisoterrani i entresòl
transformant les plantes interiors, generant planta soterrani,
baixa, eliminar l’entresòl, connectar el local amb la planta
principal. Inclou reforma i rehabilitació de façana posterior,
reforç fonamentació i nou ascensor.

PG.

GRÀCIA

101

Reforma interior amb afectació estructural al local situat a la
planta baixa i planta soterrani.

RDA.

GUINARDÓ

58

Canvi d’ús d’una oficina a un habitatge en la porta quarta de
planta entresol.

C.

HARMONIA

8

Reforma i ampliació de cuina d'equipament sanitariassistencial.

C.

IRADIER

18

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar adossat de planta
soterrani, planta baixa, planta primera , construcció auxiliar i
piscina.

JÚLIA

201

Reforma i ampliació d'edifici social i cultural amb intervenció
d'enderrocs parcials de superfície construïda interior i
coberta inclinada, conservació terrat consolidat, amb
posterior ampliació de dues plantes.

C.

LAS NAVAS DE TOLOSA

304

Reforma i canvi d’ús d'un local a habitatge en planta baixa.

C.

LLEDÓ

15

Reforma interior de l'habitatge 4t 2a en edifici catalogat
nivell B de Patrimoni.

C.

MALLORCA

527

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

C.

MANSO

2

Canvi d’ús d’oficina a habitatge.

PG.

MARAGALL

378

Reforma de l’oficina bancària situada en la planta baixa i
planta soterrani d’un edifici destinat a residència geriàtrica.

C.

MUNTANYA

66

Canvi d’ús i segregació de local en 3 habitatges en planta
baixa d'edifici plurifamiliar.

8

Rehabilitació integral d'un edifici entre mitgeres, protegit
amb nivell C per Patrimoni, resultant 2 locals comercials en
planta baixa i 19 habitatges en planta pis. Inclou bastida
amb ocupació de la via pública com a mitjà auxiliar.

1

Obres de modernització de les instal·lacions.

40

Divisió de l'habitatge 3r 2a en dos habitatges en edifici.

VIA

C.

NOTARIAT

MOLL OEST
C.

PELAI
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Adreça

Descripció

C.

PRINCESA

28

Extracció de la claraboia i col·locació d'una nova, amb perfils
metàl·lics i plaques de policarbonat incolor i translúcid.

C.

RAMBLA

85

Impermeabilització de la terrassa del principal 1a. Aixecant
tots els paviments i refer-lo de nou.

C.

RAMON TURRÓ

58

Projecte d'instal·lació d’un ascensor a l’escola Bogatell.

C.

ROSSELLÓ

33

Rehabilitació i canvi d'ús a residencia geriàtrica de l'edifici
amb un total de 100 places, distribuïdes en 65 habitacions
(35 dobles i 30 individuals).

C.

ROSSELLÓ

247

Restauració de les façanes principal i posterior i els ampits
de la coberta a la finca. Inclou la instal·lació de la bastida.

AV.

ROSSINYOLS

23

Ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar aïllat existent
(planta baixa) amb edificació auxiliar.

C.

SAGRISTANS

13

Rehabilitació integral amb ampliació per augment de volum
d'edifici destinat a ús hoteler. Inclou intervenció puntual en
l'estructura i instal·lació de bastida.

C.

SANT FRUCTUÓS

96

Reforma i canvi d'ús de local a habitatge, als baixos 3a.

SANT JOAN

108

Modificació puntual de façana posterior i espais interiors de
la Casa Macaya per a millorar parcialment les condicions
d’accessibilitat i de seguretat contra incendis, i resoldre el
desnivell existent entre l’interior de l’edifici (antic pas de
carruatges) i l’espai lliure interior d’illa (Jardins d’Agustí
Centelles).

C.

SANT PERE MÉS BAIX

27

Reparació de diverses patologies de la finca amb protecció
de Patrimoni nivell C.

C.

SERRALLONGA

10

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres
destinades a un total de 3 habitatges.

C.

SICÍLIA

360

Canvi d’ús de 5 Oficines (estudis) a 1 Habitatge en Planta
sobreàtic.

PG.

PL.

TETUAN

31

Remunta d’una planta (pis sisè) per a la creació d’un
habitatge (Àtic-1a), reforma de l’habitatge de la planta
Principal porta 1a, legalització de volum de Pb a façana
posterior, rehabilitació d’espais comuns (façana principal,
posterior i de pati central, vestíbul d’accés a la finca i escala
comunitària).

C.

TRAFALGAR

50

Segregació d'habitatge en dos en pis 2n 2a en edifici
catalogat amb nivell C per Patrimoni.

C.

TRES SENYORES

48

Gran rehabilitació de l'habitatge de PB existent entre
mitgeres amb remunta d'una planta.

C.

VALÈNCIA

595

Construcció d'edifici plurifamiliar, destinat a 24 habitatges (6
habitatges per planta distribuïts en 2 nuclis d’escala), 3
locals comercials i 49 places d’aparcament per a cotxes i 15
de moto.

C.

VENUS

8

Rehabilitació parcial de la façana de l'edifici catalogat amb
nivell C per Patrimoni (Fàbrica Artés).

C.

VINYA

35

Rehabilitació integral i canvi d’ús d’un edifici industrial entre
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Adreça

Descripció
mitgeres a edifici bifamiliar format per planta baixa
destinada a 2 locals i plantes 1a i 2a destinades a 2
habitatges tipus dúplex.

C.

VIRGILI

2

Adequació de local en P. baixa d'edifici plurifamiliar, per a
canvi d'ús a habitatge.

C.

XUCLÀ

9

Rehabilitació integral amb remunta i canvi d'ús per a 16
habitatges i un local.
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