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Variacions de detall d’un projecte amb llicència concedida 

 

Què són les variacions de detall? 

 
-Són variacions de detall del projecte les que només tinguin per objecte modificar la distribució interior 
sense alteració de les peces principals, l’ampliació de la superfície construïda fins a un 10% de 
l’autoritzada en el projecte aprovat, la modificació de l'aspecte exterior sense alterar l’adequació de 
l’edificació al seu entorn o els aspectes de caràcter constructiu, incloses les solucions estructurals no 
definides en el projecte bàsic i les dels tancaments exteriors, enjardinament, moviments i contencions de 
terres i terraplenats.  
 
(NO són variacions de detall: Són modificacions substancials del projecte les que tinguin per objecte la 
modificació dels fonaments o els elements estructurals, la modificació del volum o les superfícies 
construïdes, l’alteració dels usos previstos i la modificació del nombre d'habitatges, establiments o altres 
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.) 
 

Quan i com s’ha de presentar? 

-Aquesta documentació s’ha de presentar juntament amb la comunicació de primera ocupació o la 
sol·licitud de devolució de fiança, segons s’escaigui (si l’Ajuntament no ha requerit abans la seva 
presentació). 

-Si ja s’havia fet la comunicació de primera ocupació o la sol·licitud de devolució de fiança, caldrà 
incorporar la documentació esmentada a l’expedient electrònic corresponent. 

-Al tractar-se d’obres amb tècnic, caldrà presentar la documentació per seu electrònica. 

 

Què s’ha de presentar? 

-A tota la documentació que s’ha de presentar (documentació escrita i plànols) s’ha de marcar 
CLARAMENT i en VERMELL tot el que es modifiqui respecte el projecte amb llicència concedida. 

-S’ha de presentar ESTRICTAMENT el que es demana. Si es presenta una documentació ‘as build’ de 
tota l’obra, es rebutjarà, o bé es tramitarà com a una sol·licitud de llicència d’obres convencional, i caldrà 
pagar la taxa de tramitació que correspongui. 

-Documentació a presentar: 

 Plànol justificatiu dels paràmetres urbanístics on s’acrediti que l'obra realment executada 
compleix amb els paràmetres urbanístics de la zona, d'acord amb el format establert a l'annex 
3.3 de l'Ordenança municipal de tramitació dels expedients urbanístics i d'activitats (OMTEUA). 

 Descripció escrita de les variacions, on consti també l’increment de pressupost, o si no n’hi ha. 
 Plànols detallats de les variacions. 

Quin pagament s’ha de fer? 

-Si hi ha augment de pressupost, cal pagar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 

Com es tramita? 

-Aquestes variacions de detall s’entendran resoltes si revestissin aquest caràcter i es justifiqués la seva 
adequació a la normativa urbanística. 
 
-A tal efecte, les variacions de detall s’entendran resoltes un cop es resolgui l’expedient de primera 
ocupació o de devolució de fiança corresponent. 


