
FLUXE BÀSIC LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR 

TRÂMIT DOCUMENTS 
Sol·licitud de llicència d’obra major  

 
alta públic 

 
Liquidació  
Assabentats  
Autorització ocupació via pública 

dades urbanístiques Fitxa urbanística 
assignació tècnic i etiquetatge expedient Impressió etiquetes adhesives 

Sol·licitud d’informes a altres serveis 
Resolució de la sol·licitud llicència (a partir d’aquest pas discriminar usuaris segons contingut d’un camp ) 

Informe tècnic Full càlcul determinació fiança residus 
Full càlcul determinació impost d’obres 
Sol·licitud d’informes a altres serveis 
Informe 1.favorable o 
              2. discrepant o  
              3. audiència prèvia a denegació o  
              4. denegatori 

Notificació (informe 2 o 3) i tornar a informe tècnic Notificació 
Resolució i notificació resolució Decret 

Llicència o denegació 
Autorització ocupació via pública 
Liquidacions 

Sol·licitud 1a ocupació Liquidació 
Resolució de la sol·licitud de 1a ocupació (a partir d’aquest pas discriminar usuaris segons contingut d’un camp ) 

Informe tècnic Sol·licitud d’informes a altres serveis 
Informe 1.favorable o 
              2. discrepant o  
              3. audiència prèvia a denegació o  
              4. denegatori 

Notificació (informe 2 o 3) i tornar a informe tècnic Notificació 
Resolució i notificació resolució Decret 

Llicència o denegació 
Liquidació 

Arxiu Diligència d’arxiu 
 
Processos integrants del mateix expedient de llicència d’obra que es poden generar en qualsevol moment i en paral·lel al fluxe bàsic 
 



FLUXE BÀSIC LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR 

Sol·licitud Canvi Nom, Prorroga, renuncia  o devolució 
fiança. 

Liquidació 

Resolució de la sol·licitud (a partir d’aquest pas discriminar usuaris segons contingut d’un camp ) 
Informe tècnic Sol·licitud d’informes a altres serveis 

Informe 1.favorable o 
              2. discrepant o  
              3. audiència prèvia a denegació o  
              4. denegatori 

Notificació (informe 2 o 3) i tornar a informe tècnic Notificació 
Resolució i notificació resolució Decret 

Llicència o denegació 
Liquidació 

 
 
Els altres tipus de tràmits de llicències (MEN, RET, GRU, PAR, AMR,GUA. ERS, RAS) estan basats en el mateix fluxe, quedant suprimida la part de llicència de 1a. 
ocupació. 
 
Les obres exemptes de llicència només tenen el tràmit de sol·licitud. Unicament s’integren a la base de dades sense que es generi llicència però si poden generar 
una autorització per ocupar la via pública. 


