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1.Urbanisme
1.1 Gestió àmbits/sectors del POUM

Palafrugell
ÀMBIT/SECTOR
SUD-1.2 Els Forns

EXPEDIENT
Pla Parcial Urbanístic

SUD-1.2 Els Forns

Projecte d’urbanització

PAU (Polígon Actuació Projecte d’urbanització
Urbanística) a1.4 Plaça
Mil·lenari
PEU2
(Pla Especial Pla Especial Urbanístic
Urbanístic ) Façana Sud

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació definitiva Ple
Municipal 30-08-2016
Aprovació
inicial
Ple
Municipal 25-10-2016
Aprovació
inicial
Ple
Municipal 30-08-2016
Aprovació
inicial
Municipal 29-11-2016

Ple

Calella
ÀMBIT/SECTOR
Àmbit definit pels carrers
Chopitea i Ermità Corbera
format pels àmbits A i B de
la Subzona R43c1
PMU (Pla Millora Urbana) 4.8 a/b Chopitea- A.J.
Rovira
PMU-4.8 a/b ChopiteaA.J. Rovira

EXPEDIENT
ESTAT TRAMITACIÓ
Pla de millora urbana i Aprovació definitiva Ple
d’ordenació
Municipal 26-04-2016

Projecte
Reparcel·lació. Aprovació Ple
Modificació
29-03-2016

Municipal

Projecte
Modificació

Municipal

Urbanització. Aprovació Ple
29-03-2016

Llafranc
ÀMBIT/SECTOR
Passeig Cípsela

EXPEDIENT
Projecte de Millora Urbana

PAU b3.9 Carrer Punta Projecte d’urbanització
d’en Blanc 2

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació definitiva Ple
Municipal 28-06-2016
Aprovació
inicial
Ple
Municipal 29-11-2016

1.1.2 Expedients diversos
EXPEDIENT
Convocatòria per a la selecció d’estratègies de
desenvolupament urbà sostenible i integrat que serà
cofinançat mitjançant el programa operatiu FEDER
(Fondo Europeo Desarrollo Regional) de creixement
sostenible.
Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda
Nord de Palafrugell, als termes municipals de Begur i
Palafrugell.
Conveni entre els ajuntaments de Palafrugell i Begur,
obres tancament anell circumval·lació de Palafrugell.
Venda d’una parcel·la sobrera situada al carrer del
Xarembeco. Segregació i adjudicació a la propietat
confrontant.

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació Ple Municipal
Extraordinari 11-01-2016

Aprovació definitiva
Municipal 26-04-2016

Ple

Aprovació definitiva Ple
Municipal 29-03-2016
Aprovació Ple Municipal
23-02-2016
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EXPEDIENT
Venda d’una parcel·la sobrera situada al carrer de la
Roella, entre els números 31 i 33, a Palafrugell.
Segregació i adjudicació als propietaris confrontants.
Expedient sobre acció investigadora per determinar els
drets dominicals que pot ostentar l’Ajuntament de
Palafrugell sobre el bé denominat Camí de Cala
Pedrosa, situat al Paratge La Musclera, terme municipal
de Palafrugell. Declaració de plena propietat.
Sol·licitud presentada pel senyor Adrià Felip Campistol i
la senyora Mariona Ordis Trulls, demanant la devolució
de l’aval dipositat per garantir les obres d’urbanització
del sector PMU-2.3 Riera Mas d’en Llor Oest 1, de
Tamariu.
Cessió de dues porcions de terreny situades al carrer
Xarembeco, a Llafranc, a la Comunitat de Propietaris
Torrents.
Modificació del conveni amb la Diputació de Girona per
instal·lar una caldera de biomassa a l’escola Torres
Jonama.
Expedient sobre acció investigadora dels drets que
pogués ostentar l’Ajuntament de Palafrugell sobre el bé
corresponent a un tram de camí situat al Paratge
Ermedàs, a Palafrugell. Declaració de plena propietat.
Expropiació de la finca situada al carrer del Port Pelegrí
número 28, a Calella de Palafrugell. Relació de
propietaris, béns i drets afectats.
Recurs de reposició interposat per la societat Moloos,
SA contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell
pres en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016 que
va aprovar la modificació del Projecte de reparcel·lació
del PMU-4.8 a/b Carrer Chopitea-Avda. A. J. Rovira.
Addenda al conveni enter l’Ajuntament de Palafrugell i el
Mirador de Sant Sebastià, SL.
Projecte actualitzat de Camí de Ronda entre Cala
Pedrosa i el Far de Sant Sebastià, al terme municipal de
Palafrugell. FASE 1.
Expropiació dels terrenys destinats a l’execució de Camí
de Ronda entre Cala Pedrosa i el Far de Sant Sebastià,
al terme municipal de Palafrugell. Relació de propietaris,
béns i drets afectats. Tràmit d’avinença.
Autorització de transmissió i acceptació de renúncia
parcial d’àmbit de la concessió d’una parcel·la de
setanta-tres metres amb noranta-un decímetres
quadrats i construcció d’una terrassa a la platja del
Canadell, a Calella de Palafrugell. Donar-se per
assabentat i conforme.
Sol·licitud de subvenció al Departament de treball, afers
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, en el
marc del Projecte Treballa als Barris 2016.
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ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació Ple Municipal
23-02-2016
Aprovació Ple Municipal
23-02-2016

Aprovació Ple Municipal
23-02-2016

Aprovació Ple Municipal
29-03-2016
Aprovació Ple Municipal
26-04-2016
Aprovació Ple
26-04-2016

Municipal

Aprovació definitiva
Municipal 25-10-2016

Ple

Desestimació
Municipal 31-05-2016

Ple

Aprovació Ple Municipal
28-06-2016
Aprovació definitiva Ple
Municipal 29-11-2016
Aprovació definitiva
Municipal 29-11-2016

Ple

Aprovació Ple Municipal
30-08-2016

Aprovació Ple Municipal
30-08-2016
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EXPEDIENT
Modificació del Comitè d’Avaluació i seguiment
convocatòria Llei 2/2004, de Millora de Barris, Àrees
Urbanes i Viles.
Segregació de quatre finques situades al carrer Montgrí,
a l’urbanització Aigua Xelida, a Tamariu, terme
municipal de Palafrugell.
Sol·licitud de modificació del Projecte Pla de Barris La
Sauleda-Carrer Ample.
Segona convocatòria EDUSI (Estrategias Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado). FEDER 2014-2020.
Ratificació acord Junta de Govern Local de 12 de
desembre de 2016.
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ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació Ple Municipal
30-08-2016
Aprovació Ple Municipal
29-11-2016
Aprovació Ple Municipal
29-11-2016
Aprovació Ple Municipal
22-12-2016

1.2 Àrea de projectes i obres

1.2.1 Obres acabades
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte per a local social al veïnat de la Punxa, plaça de la Punxa 16, a Palafrugell
Memòria valorada per al repàs asfàltic consistent en la substitució de la capa de rodadura del
tram nord del c/ del Bruc
Memòria valorada per al repàs asfàltic del tram sud del c/ del Bruc
Memòria valorada per a l’adequació de les escales i l’entorn del far de Sant Sebastià, a
Llafranc
Memòria valorada per a la construcció d’un lavabo exterior a la llar d’infants “Tomanyí”, a
Palafrugell
Memòria valorada pel condicionament d’un camp de cultiu com a zona d’horts, a Palafrugell,
fase 1
Memòria valorada per a l’adequació de l’accés al local social de Calella de Palafrugell
Projecte executiu per a la climatització en el marc de “Suberografia: interpretant el món del
suro, museografia de l’exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell”
Memòria valorada per el desplaçament i reordenació dels quadres elèctrics d’enllumenat
públic i festes de l’edifici del Mercantil a Plaça Nova
Memòria valorada per a la millora de les dependències de Ràdio Palafrugell
Projecte de modificació del traçat d’un tram de canonada d’abastament d’aigua potable als
nuclis de Calella i Llafranc, fase 1
Memòria valorada de modificació del traçat d’un tram de canonada d’abastament d’aigua
potable als nuclis de Calella i Llafranc, fase 2
Memòria valorada per a la modificació de l’accés al Centre d’Educació de Palafrugell
Memòria valorada per a la modificació de l’accés al Cementiri de Llofriu
Memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram del c/ Tarongeta (entre el c/ de la Lluna i el
c/ sant Isidre), a Palafrugell
Memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram del c/ Cruïlles, a Palafrugell
Memòria valorada per a la formació d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Lluís Marquès
Carbó, Farena i Pep Ventura, a Llafranc
Camí verd a l’Av. d’Espanya, a Palafrugell
Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera sud del c/ Begur, davant la Plaça de
la Bòbila, a Palafrugell
Memòria valorada per a l’adequació del pati del CEIP (Centre d’ensenyament infantil i
primari) “El Carrilet” fase 2
Memòria valorada per a l’execució de la sortida a la C-31 de la nau de Vins i Licors Grau, a
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Palafrugell
Projecte bàsic i d'execució per l'enjardinament de l'entorn al Centre Municipal d'Educació de
Palafrugell F1
Projecte executiu d'un centre de descoberta patrimonial i paisatgístic de la muntanya de Sant
Sebastià de la Guarda (obra civil)
Memòria valorada per a la instal·lació semafòrica al veïnat de la Barceloneta, a Llofriu
Memòria valorada per a la impermeabilització del sostre del pavelló d'hoquei mitjançant la
substitució de les planxes de la lluerna de coberta
Acondicionament parcial nau La Guitarra
Cortines enrollables finestres façana Can Bech
Trasllat màquines i varis del c. Picasso al magatzem de la Guitarra
Canvi il·luminació sector Can Mario: estàtua, llums façana fundació Vila Casas i rampa
Cortines prisades façana principal Can Bech
Nova jardinera c/ Balmes i Av. Pompeu Fabra
Reparació escomesa c/ Tarongeta
Folrar parets Ràdio Palafrugell amb pladur
Canalització sanejament i embornal c/ Cova del Bisbe, a Tamariu
Vorera c. Frederic Martí Carreras
Construcció mur i pavimentació vorera Ptge. Santa Margarida, 9
Treballs aparcament de la Riera de Tamariu
Reparació parcial voladís edifici Plaça Port-Bo de Calella
Modificació accés Forns Bòbila Vella
Reforç balcó interior Llar infants Santa Teresa
Col·locació planta corten darrera transformadors Pl. Priorat Sa. Anna
Neteja talús Far Sant Sebastià
Aportació i estesa gresa aparcament de dalt Far de Sant Sebastià
Moure pedres i reomplir lateral Ctra. Far Sant Sebastià
Barana acer corten aparcament Far Sant Sebastià
Instal·lació nova cel·la al CD núm. 1 enllaç línies de MT al sector SUD 1.12 Brugueres 2
Treballs escola de música: folrar vidres vinil, porta automàtica i treballs auxiliars
Treballs millora Plaça Punxa: formació vorera
Tanca de fusta camí verd paral·lel a l'Av. d'Espanya
Pilona escamotejable pel subquadre elèctric a Plaça Nova
Claraboia Ràdio Palafrugell
Canvi laterals claraboia Ràdio Palafrugell
Ampliació vorera i formació gual cruïlla c. Tarongeta - Solàrium
Millora vorera entorn escola Sant Jordi: construcció 3 jardineres acer corten
Treballs millora Plaça Punxa: formació plataforma formigó per a escenari
Millora vorera c/ Pals i accés aparcament CEIP Barceló Matas
Nou enllumenat públic c. Manufactures del Suro, entre c. Pi i Margall i Garriga
Obra civil radar a Llofriu
Obra civil addicional radars de Llofriu
Instal·lació elèctrica addicional radar Llofriu
Moviment terres a les platges de Tamariu i Llafranc
Protecció a un tram del camí de Roma de Llofriu
Treballs accés aparcament Cap Roig
Desbrossada aparcament Cap Roig
Millora extinció incendis Museu del Suro - Formació banc
Moviment terres i pavimentació espai lúdic a la finca del c. Daró - Creu Roquinyola
Pintura baranes acer inoxidables Platja Canadell i Port Malaespina
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Canvi ubicació DEA (desfibril·lador extern semiautomàtic) Centre Municipal d'Educació
Neteja aparcament c. Equador de Tamariu
Malla i sanejament a la platja del Golfet
Treballs millora local social Punxa: sistema extracció forçada
Treballs millora local social Punxa: canal alumini

1.2.2 Obres en curs
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte modificat d’urbanització del sector SUD-1.12 “Brugueres 2” de Palafrugell
Projecte modificat d’urbanització del PMU 4.8 a/B c/ Chopitea – av. Antoni J. Rovira, a Calella
Projecte de reforma i ampliació del local social de la Sauleda, a Palafrugell
Memòria valorada per a la construcció de la coberta al c/ Ample, 9 a Palafrugell
Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell, als termes
municipals de Begur i Palafrugell
Projecte bàsic i d’execució de millora urbana del passeig Cípsela, a Llafranc, fase 1
Projecte bàsic i d’execució de millora urbana del passeig Cípsela, a Llafranc, fase 2
Il·luminació local oficina habitatge
Instal·lació elèctrica i de xarxa local oficina habitatge

PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL PASSEIG CÍPSELA DE LLAFRANC

DIBUIX EN PLANTA
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PROJECTE D’OBRES DEL VIAL DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE LA RONDA NORD DE
PALAFRUGELL, AL T.M. DE BEGUR

DIBUIX EN PLANTA

1.2.3 Projectes redactats, aprovats i pendents d’execució
DESCRIPCIÓ OBRA
Memòria valorada per a la construcció de la coberta al c.
Ample núm. 9 i formació d’una connexió amb l’edifici de
Benestar Social, a Palafrugell
Memòria valorada per a l’execució d’una pista esportiva al c/
Flaçà del barri de la Punxa, a Palafrugell
Projecte d’urbanització del carrer Carrilet, a Palafrugell
Projecte bàsic i d’execució de magatzem i rampa a Calella de
Palafrugell
Projecte d’enderroc d’una construcció situada al Ptge. Coniell
2, polígon 9, parcel·la 38 de Palafrugell

OBSERVACIONS
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Memòria valorada per a la substitució d’un tram de canonada
d’aigua potable que transcorre pel camí de ronda de Tamariu
a Cala Pedrosa (nord-sud: fites M10-M3) tram 1
Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera del c/
Torres Jonama, a Palafrugell
Memòria valorada xarxa corporativa de comunicacions per
fibra òptica de l’Ajuntament de Palafrugell
Memòria valorada per a la construcció de dues pistes de
pàdel a les instal·lacions de la Piscina Municipal, fase 1 i 2, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la millora del c/ Quatre Cases, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la xarxa d’aigua
potable i el repàs asfàltic de l’Av. Garcia Lorca
Memòria valorada per a la restauració i conservació
preventiva de la façana de l’edifici núm. 50 del c/ Caritat, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la construcció de la xarxa d’aigua
potable del c/ Marçal de la Trinxeria i d’un tram del c/ Bailèn,
a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i millora de l’accessibilitat del c/ Pedró Petit, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i la millora de la calçada al c/ Sant Sebastià, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i l’adaptació de dos guals de vianants al c/ Bruc nord,
a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de les canonades
d’aigua de ferro i la millora de l’accessibilitat del c/ General
Castaños, a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i la millora de l’accessibilitat del c/ Bruc sud, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i la millora de la pavimentació de la calçada del c/
Genís i Sagrera, a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució d’un tram de canonada
d’aigua de ferro del c/ Barris i Buixó, a Palafrugell
Mitjana de mamposteria sala polivalent Biblioteca
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Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici
Obra
d’inici
Obra
d’inici

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici
Obra
d’inici
Formació protecció mitgera entre estació bus i edificació Obra
veïna
d’inici
Subministrament i col·locació panell fono absorbent estudi Obra
Ràdio Palafrugell
d’inici
Pavimentació amb sauló sòlid del camí de Roma de Llofriu
Obra
d’inici

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent
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1.3 Patrimoni
1.3.1 Béns culturals d’interès loca

• Reforma de local situat a la plaça del Promontori núm. 9 de Llafranc.
• Construcció d’una terrassa i escala amb modificació de façana de l’edificació situada al
•

•
•

veïnat de Roma de Llofriu (polígon 1 parcel·la 234) de Palafrugell.
Reparació de patologies de façana de l’edifici situat al carrer Bofill i Codina núm. 1 de
Calella de Palafrugell.
Projecte de rehabilitació de les àrees logístiques de l’hotel Sant Roc situat a la plaça de
l’Atlàntic núm. 2 de Calella de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per la reparació de balconades i
restitució de l’arrebossat de la façana de la llar d’infants Santa Teresa situada al carrer
Caritat núm. 50 de Palafrugell.

1.3.2 Béns culturals d’interès nacional

• Sol·licitud d’informe previ sobre el projecte de reparació de patologies estructurals al
Castell de Cap Roig situat al Polígon 10 Parcel·la 89 del Paratge Puig Pelegrí cèdula
Paisatge Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1.3.3 Masies i cases rurals
•

Sol·licitud de visita “in situ” per valorar l’estat final de l’obra de reforma de masia (Mas
d’en Caixa), situada al paratge d’Ermedàs núm. 4 de Palafrugell.

1.3.4 Patrimoni històric
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al Passeig de Cípsela núm. 33 de
Llafranc.
Sol·licitud informe previ de l’avantprojecte de rehabilitació i reforma d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Cases Noves núm. 19 de Palafrugell.
Reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Pedró Gran núm. 69 de
Palafrugell
Sol·licitud d’informe sobre l’avantprojecte de remodelació d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al passeig del mar núm. 12 de Tamariu a Palafrugell.
Restauració i restitució de tanca d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al passeig
del Canadell núm. 9 de Calella de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe de l’avantprojecte de reforma d’edifici entre mitgeres situat al carrer
Sant Antoni núm. 9 de Palafrugell.
Projecte de restitució de mur de pedra de protecció i contenció de l’era de la barraca de
pescadors de la Cala del Cau de Tamariu.
Col·locació d’element retràctil entre habitatges a la finca situada al passeig de la Torre
núm. 16 de Calella de Palafrugell.
Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de l’Estrella núm. 39
de Palafrugell.
Construcció d’un garatge en planta baixa entre mitgeres a la finca situada al carrer dels
Testos núm. 12 de Palafrugell.
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• Sol·licitud d’informe previ de la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carrer Progrés núm. 26 de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe previ del projecte de canvi d’ús i rehabilitació d’habitatge unifamiliar
entre mitgeres situat al carrer Palamós núm. 69 de Palafrugell.
Reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al passeig del Mar núm. 15 de Tamariu.
Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Cases Noves núm. 19 de
Palafrugell.
Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Palamós núm. 107 de
Palafrugell.
Rehabilitació i reforma de la façana d’un local comercial situat al carrer de Les Voltes núm.
2 de Calella de Palafrugell.
Projecte de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Sebastià núm.
16 de Palafrugell.
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer de la
Tarongeta núm. 84 de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe previ de la rehabilitació d’un edifici entre mitgeres situat al carrer
Codina núm. 14 de Calella de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per la construcció de la coberta d’un edifici
entre mitgeres situat al carrer Ample núm. 9 de Palafrugell.

1.3.5 Fitxes del PEPIPH
Fitxa núm. 25
•

Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per la reparació de balconades i
restitució de l’arrebossat de la façana de la llar d’infants Santa Teresa situada al carrer
Caritat núm. 50 de Palafrugell.

Fitxa núm. 106

• Sol·licitud d’informe previ sobre el projecte de reparació de patologies estructurals al
Castell de Cap Roig situat al Polígon 10 Parcel·la 89 del Paratge Puig Pelegrí,
cèdula Paisatge Cap Roig de Calella de Palafrugell.
Fitxa núm. 112
•

Reparació de patologies de façana de l’edifici situat al carrer Bofill i Codina núm. 1 de
Calella de Palafrugell.

Fitxa núm. 123

• Reforma de local situat a la plaça del Promontori núm. 9 de Llafranc.
Fitxa núm. 138

• Construcció d’una terrassa i escala amb modificació de façana de l’edificació situada al
veïnat de Roma de Llofriu (polígon 1 parcel·la 234) de Palafrugell.
Fitxa núm. 151a
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Projecte de rehabilitació de les àrees logístiques de l’hotel Sant Roc situat a la plaça de
l’Atlàntic núm. 2 de Calella de Palafrugell.

1.4 Disciplina urbanística
Classificació de denúncies segons situació:

Situació
Palafrugell
Calella
Llafranc
Tamariu
Ermedàs
Llofriu
TOTAL

Núm.
denúncies
11
9
8
7
1
36

Sòl urbà
7
9
8
6
1
31

Sòl no
urbanitzable
2
1
3

PEPIPH
2
2

Classificació de les infraccions urbanístiques:

Infraccions
Lleus
Greus
Molt greus

Núm.
denúncies
33
2
1

Resolts
22
2
1

Pendents
d’enderroc
1
-

Pendents de
legalització
10
-
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1.5.1 Descripció de les activitats del SIG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió del planejament derivat
Documentació gràfica EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado)
Bandera Blava - Pla d’usos
Neteja de boscos
Actualització de cadastre
Revisió de Guals
Díptics camins turístics
Ocupacions de via pública
Havaneres
Inventari contenidors.
Recollides porta a porta
Suports control de plagues
Actualització d’adreces de la Direcció General del Cadastre
Franges perimetrals contra incendis

1.6 Indicadors
1.6.1 Tramitació de llicències d’obres
2016

2015

2014

2013

2012

Llicències obres
majors
Llicències obres
menors

150

153

125

113

131

581

523

573

467

510

PATRIMONI

2016

2015

2014

2013

2012

Llicències obres
majors

17

16

17

20

21

Llicències obres
menors

1

1

2

0

10

1.6.2 Indicadors S.I.G.
INDICADOR
Densitat neta
(habitants/km2)

2016

2015

2014

2013

2012

850,11

846,52

845,27

851,91

849,61
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1.6.3 Tramitació d’activitats

Baixa d’activitats
Possibilitats d’instal·lació
Comunicació obertura activitat innòcua
Comunicació obertura activitat amb projecte
Comunicació prèvia obertura establiment
públic
Comunicació d’habitatge d’ús turístic
Llicència d’obertura i autorització municipal
Llicència ambiental
Llicència municipal espectacle públic i
activitat recreativa
Transmissió de llicència o comunicació
Queixes i molèsties
Certificats
Peticions de dades /altres peticions

2016
37
35

2015
143
-

2014
25
-

2013
25
52

2012
46
50

88

73

10

16

11

8

200
5
1
3

200
5
1
3

800

46
18
4
57

46
18
4
57

54
7
8
33

13
1
149
7
1

182
1
-

40
11
60

82
6
40

2

3
1

