
Llicències d’obra 2017 

Num 
Ordre 

Data Num.Exp. Assumpte Dec 

1 12/01/17 150/15 
Llicència de primera utilització de reforma i canvi d'ús d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Bartomeu 
Aloy, núm. 4 

10 

2 12/01/17 485/13 Llicència primera ocupació habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 669 del polígon 1 11 

3 02/02/17 10/16 Llicència de legalització d'edificacions agràries aïllades (quadres i assoll) a la parcel.la 832 del polígon 4 43 

4 02/02/17 538/15 Llicència de legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al (antic) C/ Morro de Peix, núm. 2 45 

5 02/02/17 501/15 
Llicència mesures correctores demolició edifici destinat a galliner a la parcel.la 5 del polígon 3 prèvia a la 
llicència de legalització 

46 

6 02/02/17 449/15 Llicència de legalització d'habitatge unifamiliar i piscina a la parcel.la 184 del polígon 1 47 

7 02/02/17 716/15 Concessió de legalització de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat existent a la parcel.la 832 del polígon 1 48 

8 03/02/17 462/14 
Concedir llicència de projecte bàsic i d'execució d'aljub cobert (amb instal.lació de caseta complementària) per 
a reg de plantació de vinya 

51 

9 03/02/17 1885/98 Concessió de llicència de primera utilització d'edificació agrícola a la parcel.la 90 del polígon 5 52 

10 03/02/17 812/15 Concessió de llicència per a la contrucció d'una rodona d'accés a l'hotel Formentor 53 

11 03/02/17 207/16 
Concedir llicència de primera utilització de canvi d'ús de local existent a habitatge al c/ Tito Citadini, núm. 19, 
bxs A 

54 

12 03/02/17 294/13 Concessió de llicència de primera utilització de garatge i piscina al c/ de la Padronada, núm. 1 ( 56 

13 06/02/17 544/15 
Comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en reforma de local i obertura d'activitat al carrer Reina Maria 
Cristina, 22 

60 

14 08/02/17 795/16 
Llicència De Projecte Bàsic De Reforma D'habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres I Piscina Al C/ De La Pau, 
Núm. 8 

62 
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15 08/02/17 740/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Piscina I Estintolament En Habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres 
Al C/ Padrò, Núm. 18 

63 

16 08/02/17 890/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Piscina Annexa A Habitatge Unifamiliar Al C/ Santiago 
Rossinyol, Núm. 6 

64 

17 08/02/17 377/14 
Aprovació De Modificacions De Projecte Bàsic De Habitatge Unifamiliar Aïllat Amb Piscina A La Urb. Las 
Palmera, C/ Bacallà, Núm. 14 

65 

18 08/02/17 635/16 
Concessió De Llicència De Projecte Bàsic De Reforma D'edifici De Dos Habitatges I Local Existent I 
Construcció De Nova Piscina Al C/ Temporal, Núm. 15 

66 

19 08/02/17 687/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Construcción De Piscina I Obres De Demolició Per A 
Regularització De L'habitatge Del C/ Joaquim Mir, Núm. 4 

67 

20 08/02/17 974/16 
Concessió De Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Piscina En Habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres 
Al C/ Alacanti, Núm. 47 

68 

21 08/02/17 783/16 
Llicència De Projecte Bàsic De Reforma D'habitatge Unifamiliar Aïllat Entre Mitgeres Al C/ Roser Vell, Núm. 
90 

69 

22 08/02/17 418/16 Llicència De Legalització De Reforma D'habitatges En Edifici Plurifamiliar, C/ Cecili Metel, Núm. 122 70 

23 08/02/17 748/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Reforma D'habitatge Unifamiliar Aïllat I Piscina A La Parcel.La 
212 Del Polígon 1 

71 

24 08/02/17 958/16 
Llicència De Demolició De Cimentació I Instal.Lació De Nova Fossa Séptica A La Parcel.La 302 Del Polígon 
3 

73 

25 08/02/17 882/16 Llicència De Projecte Bàsic De Reforma D'habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres Al C/ Roser Vell, Núm. 105 74 

26 08/02/17 867/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Canvi D'ús De Garatge/Magatzem Existent A Habitatge Al C/ 
Reina Mª Cristina, Núm. 42, Bxs 3 

76 

27 08/02/17 959/16 
Llicència De Projecte Bàsic De Reforma D'habitatge Entre Mitgeres I Piscina Al C/ Canonge Llobera, Núm. 4-
6 

77 

28 08/02/17 802/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Piscina En Habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres Al C/ Lleó, 
Núm. 24 

78 
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29 08/02/17 234/15 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Reforma D'habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres I Piscina Al C/ 
Roca Tomàs, Núm. 12 

80 

30 08/02/17 613/16 
Llicència De Projecte Bàsic D'ampliació D'habitatge Unifamiliar Aïllat I Ampliació De Piscina Existent Al C/ 
Poll, Núm. 8 

81 

31 08/02/17 673/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució D'ampliació I Reforma Parcial D'habitatge Unifamiliar Aïllat A La 
Urb. De Can Singala, Núm. 29 

82 

32 09/02/17 899/16 
Llicència De Reforma D'edificació Existent Per Al Restabliment De La Realitat Física Alterada A La 
Parcel.La 81 Del Polígon 9 

88 

33 16/02/17 679/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reteular la coberta a l’edifici ubicat al carrer Cervantes, 
9. 
 

99 

34 16/02/17 907/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en executar nova xarxa d’aigües fecals exteriors al solar 
ubicat al polígon 362 del polígon 4. 

100 

35 16/02/17 564/13 
Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en  reforma d’interior d’habitatge al carrer Ecònom 
Torres, 2. 
 

103 

36 16/02/17 581/15 Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en obres a la façana al carrer Cecili Metel, 4.0 103 

37 16/02/17 664/15 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en construcció de pilars al camí d’entrada a cami, forro de 
voravia rotonda i construcció de voravia a camí al polígon 10 parcel·la 84. 

103 

38 16/02/17 686/15 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi d’enrajolats de la cuina al carrer Coronel Aloy, 
61. 

103 

39 16/02/17 720/15 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de cruis a la paret del terrat a la vivenda 
ubicada al carrer Cabrelles, 7. 

103 

40 16/02/17 795/15 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de 15 banys al carrer Codonyer, 154. 103 

41 16/02/17 910/15 
Comunicació prèvia  per a l’inici d’obres consistents en la instal·lació de mòdul de ferro laminat al carrer 
Horta, 13. 

103 

42 16/02/17 182/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparacions a la xarxa de clavegueram a la carretera de 
Formentor s/n. 

103 
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43 16/02/17 237/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en fer solera de local comercial al carrer Pio XI, 19 baixos 
local 4. 

103 

44 16/02/17 245/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de fisures i aplacat de pedra al tancament del 
solar a la vivenda ubicada al Passeig Londres, 74. 

103 

45 16/02/17 256/16 
Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en substitució de fosa sèptica al solar ubicat a la 
parcel·la 677 del polígon 4. 

103 

46 16/02/17 257/16 
257/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en impermeabilització de la teulada a la 
Urbanització La Font, 44. 

103 

47 16/02/17 260/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació del mur de tancament a la vivenda ubicada al 
carrer Horta, 157. 

103 

48 16/02/17 261/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de teulada al solar ubicat a la parcel·la 385 
del polígon 10. 

103 

49 16/02/17 270/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació del terrat a la via Argentina, 16. 103 

50 16/02/17 272/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de façana i canvi de suports de persianes al 
carrer Horta, 137. 

103 

51 16/02/17 292/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de 3 banys a la vivenda ubicada al carrer Poll, 
2. 

103 

52 16/02/17 296/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en arreglar teulada i canvi de canal al carrer Formentor, 
27. 

103 

53 16/02/17 297/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de fosa sèptica al solar ubicat a la parcel·la 
593 del polígon 3. 

103 

54 16/02/17 298/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de la façana a l’edifici ubicat al carrer Juan 
XXIII, 13. 

103 

55 16/02/17 311/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en cata de les tuberies d’aigües residuals a la vivenda 
ubicada al carrer Guillem Cifre de Colonya, 5. 

103 

56 16/02/17 320/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en impermeabilització i enrajolat a l’edifici ubicat al 
carrer Joan Bautista Cabanillas, 26. 

103 
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57 16/02/17 323/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de la cuina al solar ubicat a la parcel·la 559 B 
del polígon 4. 

103 

58 16/02/17 329/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de paviment i reforma de bany i cuina al carrer 
Formentor, 22. 

103 

59 16/02/17 340/16 Comunicació prèvia d’inici d’obres a la Plaça Miquel Capllonch, 3 103 

60 16/02/17 363/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en augmentar alçada dels dos pilars de l’entrada de 
l’edifici a l’avinguda Boccoris, cantonada amb C/ Talaia. 

103 

61 16/02/17 364/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de forjats dels balcons de l’edifici ubicat al 
carrer Gangil, 5. 

103 

62 16/02/17 371/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de canal al carrer Roser Vell, 61. 103 

63 16/02/17 381/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en sondeig de captació d’aigües al solar ubicat a la 
parcel·la 552 del polígon 4. 

103 

64 16/02/17 383/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en tancament de la parcel·la al solar ubicat a la parcel·la 
829 del polígon 4. 

103 

65 16/02/17 390/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació e banys i bugaderia a la vivenda ubicada al 
carrer Creus, 4. 

103 

66 16/02/17 393/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres per canvi de baixant de la canonada a l’habitatge ubicat al carrer 
mallorca, 2. 

103 

67 16/02/17 401/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de la canal pluvial al carrer Roger de Flor, 
33. 

103 

68 16/02/17 405/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en condicionament de jardí i bany al carrer Alacantí, 53. 103 

69 16/02/17 414/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de la coberta al solar ubicat a la parcel·la 477 
del polígon 9. 

103 

70 16/02/17 419/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma completa, nou enrajolat, aïllament i pintada de 
parets a la vivenda ubicada al carrer Pinsà, 28 1r. 

103 
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71 16/02/17 421/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de canal i canvi de teules a l’habitatge ubicat 
al carrer cervantes, 12 1r. 

103 

72 16/02/17 442/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de canal al carrer Campos, 32. 103 

73 16/02/17 458/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reteular 30m2 de la coberta al carrer Jonquet, 16. 103 

74 16/02/17 459/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en renovació de bany al  carrer Rubén darío, 3 6 baixos C 103 

75 16/02/17 479/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en preparar cotxeria per aplicar formigó estampat al carrer 
Pare Vives, 58. 

103 

76 16/02/17 532/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en fer cata per a la reparació d’obstrucció de canalització 
al carrer Moll Vell. 

103 

77 16/02/17 653/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de cuina, i banys i canvi d’enrajolat al carrer 
Llimonera 6 A. 

103 

78 16/02/17 657/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparar i pintar façana amb calç  al carrer Roser Vell, 
87. 

103 

79 16/02/17 660/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en netejar i donar vernís a les vidrieres al carrer Jaume I, 
4. 

103 

80 16/02/17 662/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de diverses estàncies a l’habitatge ubicat al 
carrer Sion, 18. 

103 

81 16/02/17 663/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de crulls i murs a la vivenda ubicada al carrer 
Roses, 6. 

103 

82 16/02/17 665/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en adaptació del bany a la planta baixa a l’habitatge ubicat 
a la plaça de l’Almoina, 2. 

103 

83 16/02/17 667/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució d’enrajolats al carrer Monges, 2. 103 

84 16/02/17 672/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en donar fang a les parets, enrajolar i petites reparacions 
al pati de l’habitatge ubicat al carrer Adan Dielh, 28. 

103 
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85 16/02/17 673/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substituir una banyera i altres reparacions al bany al 
carrer magallanes, 17 1r. 

103 

86 16/02/17 674/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparacions vàries a la vivenda ubicada al carrer 
Jonquet, 48 3r. 

103 

87 16/02/17 676/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de teules a l’habitatge ubicat al carrer salud, 3. 103 

88 16/02/17 677/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en obres de reforma a l’habitatge ubicatal carrer Tito 
Cittadini, 6. 

103 

89 16/02/17 679/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reteular la coberta a l’edifici ubicat al carrer Cervantes, 
9. 

99 

90 16/02/17 694/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en embelliment de façana al carrer de la Roca, 23. 99 

91 16/02/17 700/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma d’habitatge al carrer Oranella, 33 6º 2A. 99 

92 16/02/17 701/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparar teulada a l’habitatge ubicat al carrer Joan 
Guiraud, 3. 

99 

93 16/02/17 712/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de la coberta al carrer Ermità Torrandell, 21. 99 

94 16/02/17 713/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres  consistents en rehabilitació de persianes i enfosquiment de la façana 
a l’edifici ubicat al carrer Coronel Aloy, 28. 

99 

95 16/02/17 716/16 Comunicació prèvia Lorenzo per a l’inici d’obres consistents en reparació de l’obrador al carrer Horta, 105. 99 

96 16/02/17 717/16 Comunicació prèvia Goodwill per a l’inici d’obres consistents en reforma d’apartament C12 a Habitat. 99 

97 16/02/17 718/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de bany i enrajolat de menjador al carrer 
Elcano 42 1r 4. 

99 

98 16/02/17 731/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de teules a l’habitatge ubicat al carrer Torres, 18. 99 

99 16/02/17 732/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en millora d’habitatge ubicat a la parcel·la 212 del 
polígon 1. 

99 
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100 16/02/17 735/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en instal·lació de caixer automàtic al carrer Costa i 
Llobera, 8. 

99 

101 16/02/17 736/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en fer paret de tancament, entrada i dos pilars al solar 
ubicat a la parcel·la 855 del polígon 4. 

99 

102 16/02/17 743/16 
Comunicació prèiva per a l’inici d’obres consistents en enrajolar i substitució de fusteries a l’habitatge ubicat 
al carrer Sant Jordi, 39. 

99 

103 16/02/17 753/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de canal al carrer Puig de maria, 88. 99 

104 16/02/17 756/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució d’enrajolat de l’entrada i de la sala 
menjador i canvi de porta d’entrada a l’habitatge ubicat al carrer Mallorca, 6 baixos 

99 

10 16/02/17 760/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució d’enrajolat de banys i cuina al carrer Xaloc, 
2 3r A. 

99 

5 16/02/17 774/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en pintar la façana al passeig Londres, 30. 99 

106 16/02/17 778/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en moure tabic i enrajolar bany per a discapacitats al 
carrer Cecili Metel, 35 

99 

107 16/02/17 782/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en rascar i pintar la façana a l’habitatge ubicat al carrer 
Temple Fielding, 3. 

99 

108 16/02/17 798/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolat de vivenda i substitució de banyera per plat 
de dutxa a l’habitatge ubicat a la Via Argentina, 7. 

99 

109 16/02/17 799/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució del paviment de la vivenda al carrer 
Santiago Rossinyol, 6. 

99 

110 16/02/17 801/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de canal al carrer Camila Pers, 10. 99 

111 16/02/17 804/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de cuina i banys i portes d’armari al carrer 
Oranella, 35. 

99 

112 16/02/17 807/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en obertura de pas i reparació de mur al solar ubicat a la 
parcel·la 182 del polígon 4. 

99 
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113 16/02/17 811/16 
Comunicació prèvia Barrera per a l’inici d’obres consistents en substitució de porta de la portassa al carrer 
Jonquet, 9. 

99 

114 16/02/17 812/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en desmuntatge d’instal·lacions i demolició de 
revestiments al solar ubicat a la parcel·la 224 del polígon 10. 

99 

115 16/02/17 815/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució d’enrajolat i reparació de la façana a l’Hotel 
Panora ubicat al carrer Corb Marí, 4. 

99 

116 16/02/17 822/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en instal·lació de paviment de fusta sobre formigó i cel ras 
de placa de guix a l’habitatge ubicat a la Via Pollentia, 34 baixos. 

99 

117 16/02/17 823/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en remodelació de la caseta de comptadors i substitució 
del rail de la porta a l’habitatge ubicat al carrer Campos, 11. 

99 

118 16/02/17 826/16 Comunicació prèvia Salas per a l’inici d’obres consistents en reparació de crulls al carrer Pont Romà, 16. 99 

119 16/02/17 827/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en redecoració del local comercial al carrer Joan XXIII, 
43. 

99 

120 16/02/17 829/16 
829/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació i condicionament del lateral de la 
façana amb pintura a la calç al carrer Horta, 113. 

99 

121 16/02/17 831/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en demolició de petits elements interiors a la urbanització 
de Can Singala, 2. 

99 

122 16/02/17 832/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canviar fossa sèptica, terrassa i canvi de dues columnes 
de marés a l’avinguda Cavall bernat, 59. 

99 

123 16/02/17 833/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma dels banys de les habitacions a la Urbanització 
Club del Sol S/N (carretera Port de Pollença - Alcúdia km 62,3). 

99 

124 16/02/17 835/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de canal al carrer Roger de Llúria, 11. 99 

125 16/02/17 836/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolat de cuina i bany i substitució d’equipament de 
bany al carrer Pinsà 12, baixos 5 de la Urbanització Gotmar. 

99 

126 16/02/17 837/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació d’aljub i substitució de fossa sèptica al solar 
ubicat a la parcel·la 366 del polígon 4. 

99 
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127 16/02/17 868/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de cuina i terrassa a l’habitatge ubicat al carrer 
Pare Vives, 62. 

99 

128 16/02/17 869/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de façana a l’edifici ubicat al carrer Temple 
Fielding, 8. 

99 

129 16/02/17 871/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de bany i cuina al carrer Joan Guiraud, 3. 99 

130 16/02/17 875/16 
875/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolat de la vivenda ubicada a la Via 
Pollentia, 19 2º 2a. 

99 

131 16/02/17 876/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en prolongació i eixamplament de l’entrada a la finca 
ubicada a la parcel·la 629 del polígon 3. 

99 

132 16/02/17 879/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de porta enrollable de ferro per una de fusta a 
l’habitatge ubicat al carrer Sant Sebastià, 6. 

99 

133 16/02/17 880/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de bany i substitució del paviment de la 
terrassa a l’habitatge ubicat al carrer Llobera, 8. 

99 

134 16/02/17 887/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de la teulada al carrer Sant Jordi, 59. 99 

135 16/02/17 892/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de barbacoa al carrer Cirerer, 2. 99 

136 16/02/17 893/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolar habitatge i bany al carrer Murta, 13. 99 

137 16/02/17 895/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de piscina al carrer Punta dels Ferrers, 11. 99 

138 16/02/17 896/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en pintar les persianes al carrer Binimelis, 8. 99 

139 16/02/17 897/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolar terrassa a la Urbanització la Font, 80. 99 

140 16/02/17 898/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de cuina i bany al solar ubicat a la parcel·la 
254 del polígon 3. 

99 

141 16/02/17 902/16 Comunicació prèvia Canales per a l’inici d’obres consistents en substitució de canal al carrer Formentor, 31. 99 
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142 16/02/17 903/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de cantonada al carrer Lluna , 1. 99 

143 16/02/17 905/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en construcció de mur de jardí al carrer Creus, 45. 99 

144 16/02/17 909/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de mur de pedra al solar ubicat a la parcel·la 
192 del polígon 6. 

100 

145 16/02/17 925/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de la façana a l’edifici Méndez Nuñéz, 6. 100 

146 16/02/17 928/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de façana al carrer Mallorca, 18. 100 

147 16/02/17 932/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de teules a la plaça Ca Les Munnares, 13. 100 

148 16/02/17 936/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de biguetes decoratives de la volada al 
carrer Roser Vell, 11. 

100 

149 16/02/17 942/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres  consistents en substitució d’enrajolat de cuina, bany i terrasses, 
sanejament de paraments i substitució de dos marcs de finestres al passeig Anglada Camarassa, 55 1r. 

100 

150 16/02/17 943/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en pavimentació d’una part de la planta baixa i varis al 
passeig Londres, 72.3 

100 

151 16/02/17 945/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació del paviment de la piscina al passeig Anglada 
Camarassa, 19. 

100 

152 16/02/17 950/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de façana i canal a l’habitatge ubicat al carrer 
Guillem Cifre de Colonya, 32. 

100 

153 16/02/17 952/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de crulls i substitució de canal cal carrer Els 
Beguins, 8. 

100 

154 16/02/17 954/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de rajoles i fusteria i pintar casa al carrer Gonçal 
Ferragut, 1. 

100 

155 16/02/17 964/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reformes vàries a l’habitatge ubicat al carrer Antoni 
Maura, 34. 

100 
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156 16/02/17 964/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de la canal de zinc de la coberta al carrer 
Llebeig, 8. 

100 

157 16/02/17 967/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de bany al carrer Gregal, 3 1r B. 100 

158 16/02/17 972/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en instal·lació de dos capturadors solars d’aigua al carrer 
joaquin Sorolla, 21. 

100 

159 16/02/17 979/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma del pati exterior al carrer Joan XXIII, 129 
baixos. 

100 

160 16/02/17 980/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de la coberta al solar ubicat a la parcel·la 568 
del polígon 4. 

100 

161 16/02/17 981/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolat de cuina a l’Hotel Illa d’Or ubicat al Passeig 
Colon, 265. 

100 

162 16/02/17 985/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de bany al carrer Maressers, 22. 100 

163 16/02/17 989/16 
Comunicació prèvia per  a l’inici d’obres consistents en reparació de façana i substitució de fioles i paviments 
a la plaça Ca Les Munnares, 11. 

100 

164 16/02/17 992/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de teules del garatge a la urbanització 
Formentor, Can Morea. 

100 

165 16/02/17 995/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en pavimentació sobre solats existents al Passeig Hernán 
Cortès, 5 Edifici la Ponderosa. 

100 

166 16/02/17 996/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de façana a l’habitatge ubicat al carrer Metge 
Llopis, 5. 

100 

167 16/02/17 997/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en eliminació d’una xemeneia al carrer Colon, 7. 100 

168 16/02/17 1009/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de trespol de formigó al carrer Reina Maria 
Cristina, 14. 

100 

169 16/02/17 1011/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolat de terrassa existent al solar ubicat a la 
parcel·la 140 del polígon 4. 

100 
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170 16/02/17 1012/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de solat, revisió de maquinària, pintat de 
paraments i instal·lació de falsos sostres al carrer Brúixola, 2. 

100 

171 16/02/17 1019/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en adequació d’espais exteriors i enjardinament d’una 
parcel·la on existeix vivenda a la Urbanització La Font, 42. 

100 

172 16/02/17 1022/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en ampliació de portal d’una cotxeria i altres obres 
diverses al carrer Formentor, 25. 

100 

173 16/02/17 1032/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de canonada d’aigua al carrer Gola, 9. 100 

174 16/02/17 1036/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de pilars i contons deforjats a la carretera de 
Formentor, 43. 

100 

175 16/02/17 1038/16 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de local al carrer Cecili Metel, 39. 100 

176 16/02/17 1040/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació d’humitats, retirada de rodapeu i posterior 
enfoscat a l’habitatge ubicat al carrer Lleó, 24. 

100 

177 16/02/17 1042/16 
Comunicació prèvia Poulter per a l’inici d’obres consistents en demolició de galliner, cobrir coberta de 
cotxeria de teula i enlluir parets de bloc vist al solar ubicat a la parcel·la 475 del polígon 4. 

100 

178 16/02/17 1060/16 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en instal·lació de fals sostre, substitució de plat de dutxa i 
obres puntuals per la modificació de la instal·lació elèctrica i d’iluminació a la vivenda ubicada al carrer Roger 
de Flor, 12a 1rB. 

100 

179 16/02/17 2/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma i acabats interiors a la carretera de Formentor, 
162 1-2. 

100 

180 16/02/17 3/17 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en restauració de façana al carrer Roser Vell, 99. 100 

181 16/02/17 5/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en revisió de l’aplacat de la façana i col·locació de perns 
d’ancoratge al carrer Metge Llopis, 6. 

100 

182 16/02/17 8/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en llevar rajoles de la cuina al carrer Cecili Metel, 133 1r 
B. 

100 

183 16/02/17 9/17 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de façana al carrer horta, 82. 100 



Llicències d’obra 2017 

184 16/02/17 14/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en obres a la cuina i banys i d’instal·lació elèctrica al 
carrer Pinsà, 21 C. 

100 

185 16/02/17 17/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en treballs de repàs de fusteria de cuines, pintura, alumini, 
impermeabilització de terrasses i fontaneria al carrer Noguer, 142. 

100 

186 16/02/17 18/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en tancament de finca al solar ubicat a la parcel·la 334 del 
polígon 1. 

100 

187 16/02/17 23/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de crulls a la façana al carrer Miquel 
Capllonch, 3. 

100 

188 16/02/17 24/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi de solats i reparació de goteres a la via 
Argentina, 13, 6. 

100 

189 16/02/17 27/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolat parcial de la vivenda, instal·lació elèctrica i 
de fontaneria al carrer llevant, 4, 4B. 

100 

190 16/02/17 28/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de banys al solar ubicat a la parcel·la 440 del 
polígon 1. 

100 

191 16/02/17 32/17 Comunicació prèvia 100 

192 16/02/17 46/17 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució d’enrajolat al carrer Nao Victoria, 4 2n B. 100 

193 16/02/17 723/16 Llicència De Demolició D'habitatge Unifamiliar Aïllat I Piscina A La Parcel.La 356 Del Polígon 3 101 

194 16/02/17 20/17 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Canvi De Forjat En Edifici Entre Mitgeres A La Plaça Major, 
Núm. 15 (Exp. 20/17 

102 

195 27/02/17 

711/16, 
888/15 i 
activitats 

37/16 

Llicència D'obres De Reforma I Legalització D'edifici Al C/ Ramon Picó, Núm. 7 I Llicència D'activitat 
Permanent Innòcua De Comerç Al Detall De Roba I Complements De Vestir 

120 

196 28/02/17 309/16 Projecte D'execució D'acabats D'habitatge Unifamiliar Aïllat Al C/ De La Talaia, Núm. 1 (Exp. 309/16) 123 
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197 28/02/17 70/17 
Llicència De Demolició D'ampliació D'ampliació D'habitatge Existent, En Execució De L'acord De Demolició 
Adoptat Per La ADU En Data 27.7.12, A La Parcel.La 287 Del Polígon 6 

124 

198 01/03/17 820/16 Llicència De Piscina Annexa A Habitatge ( Bàsic I Execuctiu) Unifamiliar Al C/ Cala Molins, Núm. 26 125 

199 02/03/17 208/16 
Projecte D'execució De Reforma I Ampliació D'habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres I Piscina Al C/ Adan 
Dielh, Núm. 39 

127 

200 02/03/17 506/15 
Modificacions En El Transcurs De Les Obres De Bàsic I Executiu De Canvi Parcial De Coberta D'habitatge 
Unifamiliar Aïllat A La Parcel.La 87 Del Polígon 3 

128 

201 02/03/17 378/13 Projecte D'execució De Reforma D'habitatge De La Parcel.La 224 Del Polígon 10 (Exp. 378/13 129 

202 03/03/17 617/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució D'implantacíó De Mesures D'integració Ambiental En Habitatge 
Unifamiliar Aíllat A La Parcel.La 192 Del Polígon 6 (Exp. 617/16 

130 

203 09/03/17 501/15 Llicència De Substitució De Cobertes De D'edificació De La Parcel.La 5 Del Polígon 3 (Exp. 501/2015 144 

204 10/03/17 462/14 
Correcció Error Material Llicència Per A La Contrucció D'un Aljub Cobert Amb Caseta Complementària A La 
Parcle.La 797 Del Polígon 1 

145 

205 13/03/17 134/15 Llicència De Reforma D'habitatge Unifamliar A La Urb. Bellresguard, M, Bxs, 2n, Escala 1a, Villa Egeo 150 

206 13/03/17 739/16 Llicència De Projecte Bàsic D'habitatge Unifamiliar Aïllat I Piscina Al C/ Olivera, Núm. 15 (739/16 152 

207 13/03/17 944/16 Llicència Per A La Legalització, Reforma I Construcció De Piscina (Bàsic I D'execució ) Al C/ Roca, Núm. 23 153 

208 13/03/17 612/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Reforma De Façana, Coberta I Escala En Habitatge Unifamiliar 
Entre Mitgeres Al C/ Bou Núm. 11 

154 

209 13/03/17 49/17 Llicència Per A La Instal.Lació D'un Ascensor En Habitatge Unifamiliar Aïllat Al C/ De Les Creus, Núm. 69 155 

210 13/03/17 603/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Divisió En Dos De Garatge Existent En Edifici Plurifamiliar 
Entre Mitgeres Al C/ Cala Sant Vicenç, Núm. 13 

156 

211 13/03/17 1046/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Reforma I Ampliació D'habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres I 
Remodelació De Piscina Al C/ Mallorca, Núm. 24 

157 
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212 13/03/17 730/16 
Llicència De Projecte Bàsic De Reforma (Demolició I Reconstrucció) D'habitatge Unifamiliar Aïllat I Piscina 
A La Urb. Can Singala, Núm. 2 (Exp. 730/16 

158 

213 13/03/17 1045/16 Llicència De Projecte Bàsic De Reforma D'habitatge Unifamiliar Aïllat I Piscina Al C/ Lleó, Núm. 52 159 

214 13/03/17 386/15 
Licència Al Projecte De Legalització I Bàsic I Executiu De Consolidació, Canvi De Coberta I Reforma De 
Caseta-Magatzem Agrícola Existent A La Parcel.La 344 Del Polígon 1 (Exp. 386/15 

160 

215 15/03/17 30/17 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Reforma D'habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres I Piscina Al C/ 
Sion, Núm. 28 

161 

216 15/03/17 910/16 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Reforma Interior Parcial, Modificació De Buits I Restintolament 
En Habitatge Unifamiliar Aíllat I Piscina Legalitzats (Exp. 910/16 

162 

217 15/03/17 94/17 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Piscina Annexa A Habitatge Unifamiliar Al Passeig Alemanya, 
Núm. 26 

163 

218 15/03/17 404/16 
Llicència De Legalització D'ampliació I Projecte Bàsic I D'execució De Piscina En Habitatge Unifamiliar 
Aïllat A La Urb. De Can Singala, Úm. 17 

164 

219 15/03/17 92/17 
Llicència De Projecte Bàsic I D'execució De Piscina En Habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres Al C/ Miquel 
Costa I Llobera, Núm. 9 

165 

220 17/03/17 210/16 
Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres amb 
eliminació de barreres arquitectòniques 

169 

221 17/03/17 567/15 
Aprovació del projecte d'execució de consolidació i reforma d'habitatge unifamiliar aïllat amb addició de 
pérgola i piscina a la Urb. Can Singala, úm. 18 (exp. 567/15) 

171 

222 27/03/17 16/17 Llicència de demolició d'establiment turístic existent al c/ Cala Molins, núm. 6 (Hostal Maiol) 192 

223 27/03/17 94/14 
Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de reforma i ampliació d'establiment turístic per 
adaptar-lo a categoria de 4 estrelles i construcció de piscina en planta coberta "Hostal Goleta", passeig 
Saralegui, 118 cantonada Jafuda Cresques, núm. 4 

193 

224 28/03/17 900/15 
Concessió de llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, piscina i garatge a la parcel.la 368 del 
polígon 6 

195 

225 28/03/17 896/15 
Llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, magatzem annex i safareig elevat a la parcel.la 302 del 
polígon 3 

196 
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226 28/03/17 393/15 Llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 834 del polígon 4 197 

227 30/03/17 433/15 Llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, garatge i annexes a la parcel.la 479 del polígon 10 206 

228 30/03/17 471/15 
Llicència de legalització de dos habitatges unifamiliars aïllats, amb sengles piscines, sala de màquines, bany i 
galliner a la parcel.la 515 del polígon 2 (exp. 471/15 

208 

229 30/03/17 139/17 
Llicència per a la realització de cates a plataforma exterior i sanejament de la instal.lació eléctrica al passeig 
Anglada Camarassa, núm. 77 (Hotel Sis Pins, Gran Café Capuchinno) 

210 

230 30/03/17 957/16 Llicència de demolició de caseta de servei a la parcel.la 206 del polígon 6 212 

231 30/03/17 336/15 
Llicència de legalització i de projecte bàsic de reforma i ampliació d'establiment d'allotjament turístic, 
apartaments puerto Azul al c/ Pere Melià, núm. 4 

213 

232 30/03/17 605/16 Llicència de demolició d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 539 del polígon 3 215 

233 31/03/17 358/11 
Llicència de 1a utilització de reestructuració d'habitatge unifamiliar aïllat i addició de piscina a la parcel.la 563 
del polígon 4 

219 

234 03/04/17 365/10 Llicència de 1a utilització de piscina al c/ de les Creus, núm. 45 222 

235 03/04/17 358/11 
Llicència de 1a utilització de reestructuració d'habitatge unifamiliar aïllat i addicció de piscina a la parcel.la 
563 del polígon 4 

223 

236 03/04/17 861/01 Llicència de 1a utilització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 323 del polígon 4 224 

237 03/04/17 80/01 Lllicència de 1a utilització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Cala Molins, núm. 17 225 

238 06/04/17 229/14 
Llicència de 1a utilització d'adicció d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres sobre habitatge existent al c/ Roger 
de LLúria, núm. 25 

235 

239 06/04/17 318/14 
Llicència de primera utilització de legalització de consolidació, reforma i ampliació i canvi de coberta i acabats 
al c/ Torres, núm. 13 

236 

240 06/04/17 490/15 
llicència de primera utilització de legalització d'habitatge unifamiliar aÏllat amb piscina a la parcel.la 146 del 
polígon 4 

237 



Llicències d’obra 2017 

241 06/04/17 718/15 
llicència de primera utilització de demolició de piscina existent i contrucció de nova piscina al c/ de la Troneta, 
núm. 7 

238 

242 06/04/17 75/13 
llicència de primera utilització de legalització i ampliació de reforma d'habitatge al c/ formentor, núm. 77 de 
pollença 

239 

243 06/04/17 366/14 
llicència de primera utilització de legalització de trasters i d'ampliació de portal de la façana del c/ Creus, núm. 
11 (exp. 366/14 

240 

244 07/04/17 849/15 
Exp. 849/15 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en fer un pou a la parcel·la 16 del 
polígon 8. 241 

245 07/04/17 93/16 
Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en enrajolar el local del c/ Ramon Picó, núm. 7. 

241 

246 07/04/17 104/16 
Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en la reparació de la paret de tancament de la 
parcel·la 265 del polígon 9. 241 

247 07/04/17 221/16 
Exp. 221/16 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en la reparació de la façana del c/ 
Ramon Picó, núm. 7 241 

248 07/04/17 305/16 
Exp. 305/16 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en la substitució del fals sostre existent 
del c/ Alcúdia, núm. 2. 241 

249 07/04/17 675/16 
675/16 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en la instal·lació d’un ampit de vidre 
suplementant la barana perimetral de la terrassa superior de l’habitatge del c/ Colomer, núm. 6, 2n C. 241 

250 07/04/17 678/16 
678/16 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents de la rehabilitació de la coberta superior de 
l’edifici del c/ Bot, núm. 24. 241 
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251 07/04/17 859/16 
859/16 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en la reforma de la piscina de la 
Urbanització de La Font, núm. 70-78. 241 

252 07/04/17 955/16 
955/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en l’enrajolat de terrassa i piscina a la 
urbanització de la Font, núm. 82. 241 

253 07/04/17 986/16 
986/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparar la teulada del pavelló de personal a la 
urbanització de Formentor, núm. 66. 241 

254 07/04/17 987/16 
987/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en adoquinar el passeig existent als jardins de la 
urbanització de Formentor, núm. 66 241 

255 07/04/17 988/16 
988/16 – Comunicació per a l’inici d’obres consistents en impermeabilitzar les terrasses de la urbanització de 
Formentor, núm. 66. 241 

256 07/04/17 993/16 
993/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en demolicions i reforma de bany, cuina i pintat 
de façana a la parcel·la 290 del polígon 9. 241 

257 07/04/17 1007/16 
1007/16 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reformar els banys i la bugaderia del c/ 
Roger de Flor, 39 1r H. 241 

258 07/04/17 1008/16 
1008/16 – Comunicació per a l’inici d’obres consistents en la reparació de les tuberies fecal i enrajolat del 
local al c/ Joan XXIII, núm. 86. 241 
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259 07/04/17 12/17 
12/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en el soterrament del cables elèctrics del c/ 
Pescador, núm. 34. 241 

260 07/04/17 22/17 
22/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en enrajolar la terrassa de l’habitatge ubicat a 
la parcel·la 261 del polígon 9. 241 

261 07/04/17 47/17 
47/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres consistents en la reforma del bany i la cuina del c/ Jaume 
I, núm. 14 241 

262 07/04/17 48/17 
48/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres de l’enrajolat de la piscina de la parcel·la 55 del polígon 4. 

241 

263 07/04/17 87/17 
87/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres de reforma de bany i actuacions a la cuna del c/ Garroverar, 
núm. 4. 241 

264 07/04/17 96/17 
96/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres de reparació del voladís del c/ Ramon Valenilla 12 B. 

241 

265 07/04/17 106/17 
106/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reparació de teulada i canvi de canal del c/ Lleó, 
núm. 24. 241 

266 07/04/17 117/17 
117/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de substitució de canal del c/ Sol, núm. 9. 

241 

267 07/04/17 119/17 
119/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reforma de les terrasses exterior del c/ Creus, núm. 
49. 241 

268 07/04/17 120/17 
120/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reforma del local del c/ Canonge Rotger, núm. 2. 

241 
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269 07/04/17 122/17 
122/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reparació de crulls del cel ras i enrajolar el terra de 
l’habitatge de la parcel·la 261 del polígon 9. 241 

270 07/04/17 129/17 
129/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres d’habilitar dormitori amb canvi de trespols i enrajolat al 
c/ Llorenç Cerdà, núm. 7 bxs. 241 

271 07/04/17 130/17 
130/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres de substitució de teules del c/ Bartomeu Aloy, núm. 13. 

241 

272 07/04/17 134/17 
134/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reforma de la cuina del c/ Figuera, núm. 7. 

241 

273 07/04/17 136/17 
136/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de diverses reformes a l’interior i terrassa del c/ Martell, 
núm. 9. 241 

274 07/04/17 137/17 
137/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de la demolició dels barbacoes de la av. De Llenaire, 
núm. 1. 241 

275 07/04/17 138/17 
138/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de diversos treballs a l’interior de l’habitatge del c/ Sant 
Josep, núm. 3. 241 

276 07/04/17 143/17 
143/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres d’un sondeig a la parcel·la 51 del polígon 1. 

241 

277 07/04/17 144/17 
144/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reparació de les façanaes del c/ Costa i Llobera núm. 
6. 241 

278 07/04/17 147/17 
147/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reparació de la coberta existent. 

241 
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279 07/04/17 148/17 
148/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reparació de la façana interior de l’edifici del c/ 
Codonyer, núm. 21 cantonada amb av. de Llenaire. 241 

280 07/04/17 149/17 
149/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reforma i manteniment de l’interior de l’habitatge del 
c/ Roses, núm. 9. 241 

281 07/04/17 150/17 
150/17 – Comunicació prèvia per  a l’inici de les obres de reforma i manteniment de l’interior de  l’habitatge 
del primer pis del c/ Roses, núm. 9. 241 

282 07/04/17 163/17 
163/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de substitució de la finestra existent per una finestra 
d’alumini al c/ Ecònom Torres, núm. 4. 241 

283 07/04/17 164/17 
164/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de reitirada d’envans interiors i comprovació de l’estat 
dels ciments existents i substitució de la cobertura al c/ Joan XXIII, núm. 30. 241 

284 07/04/17 171/17 
171/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres d’impermeabilització de la coberta de la lluerna al c/ Mare 
Alberta, núm. 58. 241 

285 07/04/17 173/17 
173/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de substitució de baranes de la façana del c/ Llebeig, 
núm. 12. 241 

286 07/04/17 181/17 
181/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres que inclouen el nou paviment de la cuina i terrassa i 
feines de guixaire a la cuina del c/ Alfabeguera, núm. 22. 241 

287 07/04/17 187/17 
187/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres per pintar la façana al c/ Formentor núm. 17. 

241 
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288 07/04/17 188/17 
188/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres per pintar la façana del c/ Joan XXIII, núm. 70. 

241 

289 07/04/17 214/17 
214/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de substitució d’enrajolat, fusteries i sanitaris del c/ 
Jesús, núm. 15. 241 

290 07/04/17 215/17 
215/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres de referit de la façana i col·locar baixos de pedra al c/ Jesús, 
núm. 22. 241 

291 07/04/17 235/17 
235/17 – Comunicació prèvia per a l’inici de les obres de enrajolar la piscina a la av. Cavall Bernat, núm. 12. 

241 

292 07/04/17 237/17 
237/17 – Comunicació prèvia per a l’inici d’obres per a pintar la façana lateral de la pl. Alzina, núm. 38. 

241 

293 07/04/17 239/17 
239/17 – Comunicació prèvia per a reparar la teulada de l’habitatge de la parcel·la 669 del polígon 4. 

241 

294 07/04/17 249/17 
249/17 – Comunicació prèvia per substitució de fals sostre del c/ Joan XXIII, núm. 53-55. 

241 

295 07/04/17 427/15 
Llicència primera utilització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ de la 
Lluna, núm. 5 242 

296 07/04/17 923/16 
Restar assabentament de la comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en enrajolar bany al solar ubicat a la 
parcel·la 362 del polígon 3 243 

297 07/04/17 
6/12 i 
323/04 

Llicència de primera utilització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Oronella, núm. 142 
244 

298 07/04/17 611/15 
Llicència de primera utilització de substitució de coberta al c/ Ecònom Cifre, núm. 24 

245 
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299 07/04/17 394/09 
Projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 211 el polígon 9 

246 

300 07/04/17 206/17 
Restar assabentament de la comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en modificació de cuina, banys i 
façana i enrajolar la planta baixa de l'habitatge ubicat al carrer Coronel Aloy núm.9 248 

301 07/04/17 32/17 
Assabantament de comunicació prèvia per a la reparació de façana del c/ Roger de Flor, núm. 50 

249 

302 07/04/17 97/17 
Decret d'assabentament de comunicació prèvia seguretat i salut de conservació de façana al c/ Bisbe Desbach, 
núm. 20 251 

303 10/04/17 296/10 
Aprovació de de modificacions al transcurs de les obres de reforma d'habitatge existent al pol. 7 parcel·la 266 

252 

304 10/04/17 416/14 
Decret de modificació en el transcurs de les obres de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 
al c/ Gonçal Ferragut, núm. 17 253 

305 19/04/17 321/07 
Decret llicència bàsic i executiu Habitatge Unifamiliar i Piscina a la Parcel·la 827 del Polígon 4 

270 

306 24/04/17 257/17 
Restar assabentament de comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en actuacions de manteniment de 
coberta al c/ Gruat, 21 280 

307 24/04/17 573/16 
Llicència d'instal.lació i obra (bàsic) d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina i aparcament soterrani a la 
Urb. Bóquer, solars núm. 37A i 38A 281 

308 24/04/17 572/16 
Concessió de llicència de projecte bàsic d'obra i instal.lació d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, aparcament i 
piscina als solars núm. 42A i 43A de la urbanització de Bòquer 283 
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309 24/04/17 723/16 
Llicència de primera utilització de demolició d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a les parcel.les 356 del 
polígon 3 284 

310 24/04/17 33/16 
Aprovació del projecte d'execució d'instal.lació i obra d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina i 
aparcament soterrani a la urb. Bòquer solars 35A i 36A 285 

311 24/04/17 32/16 
Projecte d'execució d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina trasters i aparcament subterrani a la Urb. 
Bóquer, solars 40A i 41A 286 

312 24/04/17 252/15 
Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. Bóquer, 
c/ Troneta, núm. 20 287 

313 25/04/17 178/17 
Llicència de projecte bàsic i d'execució de canvi de coberta i consolidació d'edificació aÏllada existent a la 
parcel.la 205 del polígon 4 290 

314 27/04/17 1006/16 
Llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Convent, núm. 4 

295 

315 24/04/17 60/17 
Comunicació prèvia SL per a l’inici d’obres consistents en aïllament de sòtil i façanes al carrer Cecili Metel, 
39 

282 

316 24/04/17 100/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de folres de pedra dels brancals de portes i 
finestres i aïllament tèrmic de la façana al carrer Guillem Colom, 3 

282 

317 24/04/17 162/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en enrajolar el terra i reparar el sostre del local al Passeig 
Saralegui, 60 baixos. 

282 

318 24/04/17 182/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de l’entrada de l’habitatge, repàs d’interiors, 
pintura i trespols a la vivenda ubicada a la carretera de Formentor, 47 1r. 

282 

319 24/04/17 192/17 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en repintat de façanes al carrer Romaní, 7. 282 



Llicències d’obra 2017 

320 24/04/17 184/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de l’enrajolat de la vivenda ubicada al 
carrer Joaquim Mir, 18. 

282 

321 24/04/17 195/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en pintar la façana de l’habitatge ubicat al carrer Coronel 
Aloy, 7. 

282 

322 24/04/17 196/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de banyera per plat de dutxa i nou enrajolat 
de bany a la vivenda ubicada al carrer Lleó, 2 A. 

282 

323 24/04/17 200/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi d’enrajolats, alicatats i revestiments de parets a la 
vivenda ubicada al carrer Reina Maria Cristina, 3. 

282 

324 24/04/17 211/17 
Comunicació prèvia Seguí en representació de Supermercados Picabo SLU per a l’inici d’obres consistents en 
reforma interior de local al carrer Joan XXIII s/n. 

282 

325 24/04/17 216/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en construcció de bany i actuacions de fusteria al carrer 
Formentor, 25. 

282 

326 24/04/17 224/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en restauració de l’entrada de l’edifici ubicat al carrer 
Colomer, 6. 

282 

327 24/04/17 225/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres conistents en substitució de canal i obres de manteniment de la façana  
a l’edifici ubicat al carrer juan de la Cosa, 20. 

282 

328 24/04/17 231/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en canvi d’enrajolat de dos banys de l’habitatge al passeig 
Londres, 48. 

282 

329 24/04/17 236/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en substitució de mecanismes de la porta i substitució de 
remat al carrer Llevant, 11. 

282 

330 24/04/17 238/17 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de bany al carrer Munar, 5. 282 

331 24/04/17 244/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en redistribució de la vivenda ubicada al carrer Atilio 
Boverí, 6 1rB. 

282 

332 24/04/17 256/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en adequar l’entrada principal amb una rampa d’accés a la 
carretera de Formentor, 29. 

282 

333 24/04/17 258/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparar la teulada de l’edifici ubicat al carrer Metge 
Sureda, 17. 

282 
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334 24/04/17 263/17 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparar la teulada al carrer Joaquim Mir, 11. 282 

335 24/04/17 267/17 Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reforma de tancament de solar al carrer Pinsà, 13. 282 

336 24/04/17 268/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparació de canal de l’edifici situat al carrer Llebeig, 
16. 

282 

337 24/04/17 271/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en neteja i massillat d’esquerdes i revestiment de la façana 
al carrer Juan XXIII, 129 baixos i 1r. 

282 

338 24/04/17 277/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en ampliar l’entrada existent a la parcel·la i continuar amb 
la paret folrant-la de pedra al solar ubicat a la parcel·la 190 del polígon 3. 

282 

339 24/04/17 289/17 
Comunicació prèvia s per a l’inici d’obres consistents en sanejar crulls existents i pintar l’edifici al carrer Joan 
Alcover 2B. 

282 

340 24/04/17 294/17 
Comunicació prèvia per a l’inici d’obres consistents en reparar la canal de pluvials a l’edifici situat al carrer 
Lleó, 72. 

282 

341 24/04/17 59/17 
Llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, transformant-lo en 
unifamiliar al c/ Sant Josep, núm. 3 

302 

342 28/04/17 214/14 Llicència de legalització d'establiment turístic "Apartaments Daina" a la ctra. Formentor, núm. 29 304 

343 28/04/17 173/15 Llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamliliar aïllat existent a la parcel.la 16 del polígon 8 306 

344 28/04/17 624/16 
Llicència de projecte bàsic i d'execució de piscina amb pavelló annex a habitatge unifamiliar aïllat a la 
parcel.la 689 del polígon 2 

307 

345 28/04/17 161/13 Llicència de legalització i reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 741 del polígon 1 308 

346 02/05/17 623/15 
modificacions en el transcurs de les obres de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i 
piscina al c/ del Àngels, núm. 10 

310 

347 02/05/17 93/12 Llicència de primera utilització de reforma i ampliació dels apartaments "Villa Concha" al c/ Nanses, núm. 6 312 

348 05/05/17 918/16 Decret d'assabentament de comunicació prèvia amb estudi de seguretat i salut al c/ Pare Vives, núm. 71 317 
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349 09/05/17 318/15 Llicència primera ocupació de legalització d'habitatge i edificacions annexes a la parcel.la 411 del polígon 3 327 

350 09/05/17 68/16 
Llicència per a soterrament i ampliació de xarxa de BT desde el CT ET Roger de Flor, per dotar de 
subministrament elèctric al solar núm. 7 de la plaça Miquel Capllonch 

328 

351 09/05/17 88/15 
Llicència de projecte bàsic d'ampliació de l'Hotel Son Brull a la parcel.la 197 del polígon 1 

330 

352 09/05/17 88/14 
Llicència de soterrament i modificació de traçat de línea de BT existent a les parcel.les 89 i 93 del polígon 7 
(exp. 88/14 

331 

353 09/05/17 840/15 Llicència per a perforació per a pou a la parcel.la 426 del polígon 3 332 

354 09/05/17 85/13 
Llicència de primera ocupació de legalització de piscina i magatzem annex a habitatge a la urb. El Vilà, núm. 
136 (exp. 85/13 

333 

355 10/05/17 16/16 
Llicència de projecte bàsic de reconstrucció d'establiment turístic existent amb augment de categoría a hotel de 
5 estrelles (prèvia demolició de l'edificació actual), amb simultània agrupació de la parcel.la confrontant al c/ 
Cala Molins, núm. 6 (Hostal Maiol) 

335 

356 10/05/17 389/17 Llicència de demolició d'habitatge a la parcel.la 268 del polígon 3 336 

357 11/05/17 468/17 
llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, piscina i edificació annexa a la parcel.la 47 del polígon 7 
(exp. 468/15) 

340 

358 15/05/17 613/16 
projecte d'execució d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i ampliació de piscina existent al c/ Poll, núm. 8 
(exp. 613/16 

346 

359 15/05/17 887/15 
projecte d'execució d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm. 21 
(exp. 887/15 

347 

360 15/05/17 562/16 
projecte d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i construcción de piscina al c/ Llobera, 
núm. 9 (exp. 562/16 

348 

361 15/05/17 195/16 
modificacions en el trancurs de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ del 
Jonquet, núm. 19 (exp. 195/16 

350 

362 16/05/17 506/16 
llicència de refós de projecte bàsic i d'execució de reforma interior i modificacions d'obertures de façana al c/ 
Bartomeu Aloy, núm. 1 (exp. 506/16) 

351 
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363 16/05/17 745/16 
modificat de projecte bàsic i aprovació del projecte d'execució de reforma d'edifici plurifamiliar entre 
mitgeres, transformant-lo en unifamiliar al c/ Horta, núm. 84 (exp. 745/16) 

352 

364 16/05/17 105/15 
modificacions de projecte bàsic i d'execució de reforma d'habitatge unifamliar entre mitgeres i piscina al c/ 
Calvari, núm. 36 (exp. 105/15 

353 

365 16/05/17 170/15 modificacions de reforma d`habitatge al c/ Horta, núm. 102, bxs (exp. 170/15 355 

366 16/05/17 21/17 
llicència de projecte bàsic de construcción de garatge, piscina i construccións complementàries en edifici 
unifamiliar entre mitgeres al c/ Adan Dielh, núm. 19 (exp. 21/17 

356 

367 16/05/17 213/15 
modificat de projecte bàsic i d'execució de reforma de jardins, escales i murs de pedra (reconstrucció de mur) a 
La Fortalesa, Punta de l'Avançada, núm. 1, parcel.la 337 del polígon 9 (exp. 213/15 

357 

368 16/05/17 961/16 
llicència de projecte bàsic de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i nova planta de piscina a la 
Urb. Can Singala, núm. 33 (exp. 961/16 

358 

369 16/05/17 76/17 
llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Ecònom cifre, núm. 18 (exp. 
76/17 

359 

370 16/05/17 920/16 
llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Calvari, núm. 38 
(exp. 920/16 

360 

371 16/05/17 911/16 
llicència de projecte bàsic de rehabilitació i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Doctor 
Fábregas, núm. 11 (exp. 911/16 

361 

372 17/05/17 878/16 llicència de projecte bàsic d'habitatge unifamiliar aïlla ti piscina al c/ Olivera, úm. 6 (exp. 878/16 362 

373 17/05/17 124/16 
llicència de projecte bàsic d'ampliació de garatge en habitatge unifamiliar aïllat existent a la Urb. la Font, núm. 
57 (exp. 124/16 

364 

374 17/05/17 794/16 
llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i legalització d'obres 
de reforma de façana al c/ Sant Domingo, núm. 35 (exp. 794/16 

365 

375 17/05/17 173/14 
Estimació recurs reposició i assabentament comunicación prèvia per reformar la façana de l'edifici situat al C/ 
De Formentor, núm. 162 al Port. 

368 

376 17/05/17 84/17 
llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma parcial d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ 
Bonavista, núm. 6 (exp. 84/17 

370 
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377 17/05/17 52/14 
Estimació recurs reposició i atorgament llicència de projecte bàsic i d'execució de reparació estructural de 
terrassa a habitatge unifamiliar existent ubicat a zona Formentor, 8B 

373 

378 17/05/17 220/17 
llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma parcial de coberta i reforma de façana en habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al c/ Horta, núm. 16 (exp. 220/17 

374 

379 17/05/17 184/17 
llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Horta, núm. 42 
(exp. 184/17) 

375 

380 17/05/17 525/05 
pròrroga d'execució de les obres d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 833 del polígon 1 (exp. 
525/05 

376 

381 17/05/17 177/17 llicència de projecte bàsic i d'execució de piscina al c/ Joaquim Sorolla, núm. 26 (exp. 177/17 377 

382 17/05/17 142/17 llicència de demolició d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Llimonera, 11 cantonada c/ Cirerer, 10 (exp. 142/17 378 

383 17/05/17 176/13 
Estimació recurs de reposició presentat i atorgar la llicència sol·licitada de comunicación prèvia de substitució 
de fosa sèptica al solar 49 de la urbanització de Formentor 

379 

384 17/05/17 199/17 
llicència de projecte bàsic i d'execució d'acabats d'habitatge en edifici plurifamiliar existent al c/ Cecili Metel, 
núm. 114, p.p. 2n (exp. 199/17 

380 

385 17/05/17 205/13 
Estimació recurs de reposició i atorgament de la llicència sol·licitada de comunicación prèvia per obres al al c/ 
Formentor, 5 del Port de Pollença. 

381 

386 17/05/17 125/17 
llicència de projecte bàsic d'instal.lació d'ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres al c/ Cecili Metel, 
núm. 8 (exp. 125/17 

382 

387 22/05/17 229/15 
llicèn`cia de demolició d'ampliació d'edificació existent en execució de requeriment judicial, a la parcel.la 896 
del polígon 3 (exp. 229/15 

387 

388 22/05/17 362/15 
llicència de legalitzaicó d'habitatge unifamiliar aïllat, porxo i piscina a les parcel.les 179 i 180 del polígon 6, 
(exp. 362/15 

390 

389 23/05/17 482/15 
llicència de primera utilització de legalització d'habitatge unifamiliar aÏllat, piscina i edificació agrícola a la 
parcel.la 230 del polígon 10 (exp. 482/15 

391 

390 23/05/17 879/15 llicència per a la instal.lació de piscina a la Urb. Can Singala, núm. 51 (exp. 879/15 392 
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391 23/05/17 411/15 llicència de legalització d'habitatge unifamiliar, piscina i garatge a la parcel.la 351 del polígon 10 (exp. 411/15 394 

392 24/05/17 454/15 
llicència de legalització de reforma i canvi d'ús d'habitatge unifamiliar aïllat i annex a la parcel.la 222 del 
polígon 4 (exp. 454/15 

397 

393 24/05/17 37/16 
llicència de primera utilització de legalització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 
208 del polígon 2 (exp. 37/16 

398 

394 24/05/17 113/17 Comunicació prèvia de conservació de façana a l'habitatge del Pg. Londres, núm. 14 404 

395 26/05/17 504/13 
llicència de legalització de reforma d'habitatge unifamiliar i canvi de coberta a la parcel.la 102 del polígon 7 
(exp. 504/13 

406 

396 26/05/17 573/15 Comunicació prèvia de canvi de distribució interior a l'habitatge del c/ Llimonera, núm. 8, baixos E 407 

397 26/05/17 585/15 
Comunicació prèvia de reforma interior a l'habitatge del c/ St. Jordi, núm. 3 
 

407 

398 26/05/17 729/15 Comunicació prèvia de reforma de cuina a l'habitatge del c/ Via Argentina, 22 407 

399 30/05/17 684/17 
llicència de primera utilització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 287 del polígon 9 (exp. 
684/15 

410 

400 30/05/17 71/06 
llicència de primera ocupació de millora d'infraestructures agràries de construcción d'un pontet a la parcel.la 69 
del polígon 5 (exp. 71/06 

411 

401 30/05/17 195/02 
llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Sol, 
núm. 13 (exp. 157/17 en relació amb 195/02 

412 

402 30/05/17 667/14 
llicència 1a utilització de canvi de coberta i reforma parcial d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Roser 
Vell, núm. 101 

413 

403 30/05/17 376/15 llicència per a canvi de coberta en habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 102 del polígon 7 (exp. 376/15 414 

404 30/05/17 514/15 
llicència de primera utilització i aprovació simultània del projecte d'execució de reforma i ampliació 
d'habitatges adossats al c/ Xarxes, núm. 1 (exp. 514/15 

415 
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405 30/05/17 915/16 
llicència de projecte bàsic de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Alacantí, 
núm. 44 (exp. 915/16 

416 

406 31/05/17 243/17 llicència de segregació de finca rústica ubicada a la parcel·la 306 del polígon 10 (exp. 243/17 418 

407 31/05/17 217/17 
llicència d'obra i d'instal.lació d'adequació del local existent per a la implantació d'un restaurant de servei ràpid 
(Burguer King) (exp. 217/17 

419 

408 02/06/17 424/15 llicència de legalització de conversió de pèrgoles en porxo a la parcel.la 346 del polígon 1 (exp. 424/15 425 

409 05/06/17 310/15 
llicència 1a utilització de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, garatge i piscina, a la parcel.la 279 del 
polígon 10 (exp. 310/15 

426 

410 05/06/17 416/14 
llicència de primera utilització d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Gonçal Ferragut, núm.17 
(exp. 416/14 

427 

411 05/06/17 687/15 
llicència de primera utilització d'habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i piscina al c/ Pinsà, núm. 38 (exp. 
687/2015 

428 

412 05/06/17 132/06 
llicència de primera utilització de consolidació y reforma d'habitatge unifamiliar al c/ General Bosch, núm. 3 
(exp. 132/06 

429 

413 05/06/17 358/16 llicència de primera ocupació de pérgola vegetal al c/ Guillem Cerdà Cànaves, núm. 9 (exp. 358/16 430 

414 05/06/17 439/03 
llicència de primera utilització de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 378 del polígon 6 (exp. 
439/03 

431 

415 05/06/17 716/15 
llicència de primera utilització de legalització de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 832 del 
polígon 1 (exp. 716/15 

432 

416     

417     

418     

419     



Llicències d’obra 2017 

420     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Llicències d’obra 2017 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Llicències d’obra 2017 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Llicències d’obra 2017 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Llicències d’obra 2017 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 


