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PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 

És l’autorització municipal per continuar executant una obra que disposa de llicència, tant si 
és major com menor,  quan la vigència d’aquesta s’ha esgotat. 

Es podran sol·licitar fins a un màxim de tres pròrrogues, que tindran les vigències següents: 

� Primera: té una vigència de 9 mesos comptats des de la finalització de la llicència 
inicial.  

� Segona: té una vigència de 4,5 mesos comptats des de la finalització de la llicència 
inicial.  

� Tercera: té una vigència de 4,5 mesos comptats des de la finalització de la llicència 
inicial.  

Si finalitzats el períodes de vigència de la llicència inicial i les pròrrogues l’obra no ha 
finalitzat, caldrà obtenir una nova llicència per l’obra pendent d’executar. 

Qui ho pot demanar ? 

La persona física o jurídica a qui va ser concedida la llicència inicial.  

Com es fa ? 

Cal venir personalment o enviar-ho per correu postal. És necessària la documentació següent: 
� Model de sol·licitud.  
� Liquidació prèvia de la taxa corresponent . 

Quan ?  

� Cal sol·licitar la pròrroga que correspongui ans de la data final de vigència de la 
llicència anterior. 

Cost del servei 

Taxa, segons ordenança fiscal núm. 10: 
  

� Primera pròrroga: 0,40 %  del pressupost. 
� Segona  pròrroga: 0,75 % del pressupost.  
� Tercera pròrroga: 1,25 %  del pressupost. 

Forma de pagament.  

� En presentar la sol·licitud l’Ajuntament us lliurarà el rebut del càrrec. Amb aquest 
document podreu fer el pagament per finestreta a les entitats  financeres que hi 
consten, per Internet o amb tarja de crèdit. 

� La tramitació de l’expedient s’iniciarà quan s’hagi  liquidat  el dipòsit previ 
corresponent a la taxa de  la llicència.  
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Temps màxim de resposta. 

El termini és 1 mes des de la presentació de la sol·licitud. 

 

Normativa 

� Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

� Pla General d’Ordenació Urbana (POUM). 

Observacions 

� El pagament de l’autoliquidació no pressuposa en cap cas l’autorització o la concessió 
de la llicència. 

 

 


