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ANNEX 2 
 
DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE A EFECTES DE LES LLICÈNCIES 
D’OBRES MENORS, D’ACORD AMB EL COST MATERIAL DE L’OBRA SEGONS 
MÒDULS 
 
D’acord amb l’establert a l’article 9 de la present ordenança, en els casos en què no 
sigui preceptiva l’aportació de projecte i pressupost visat pel Col·legi Oficial 
corresponent, circumscrits a obres realitzades en edificis relatives a restauració, 
conservació, rehabilitació de condicionament i exteriors i a obres en la via pública per a 
la construcció o supressió de passos de vehicles, els mòduls aplicables per a la 
determinació de la base imposable de l’ICIO, en les autoliquidacions/liquidacions 
provisionals de l’impost són els següents: 

 

Euros 
Grup Tipus d'obra m. 

lineal 
m² m³ unitat 

I 
Reparació de sortints i vols (incloent canalons, 
baixants, cornises, parafangs, fronts de forjat, etc.) 

        42       

II 
Obres de rehabilitació i condicionament en 
habitatges 

      

 a) Cuines        

    Reforma total (≤8m2)        700    

    Reforma total (>8m2)       976     

    Enrajolats          25     

    Canvi mobiliari cuina      600       

 b) Banys       

    Reforma total (≤5m2)       850     

    Reforma total (>5m2)    1.050     

    Enrajolats          25     

    Canvi de sanitaris            350  

 c) Obres de rehabilitació del paviment          31     

 d) Construcció d'envans          21     

 e) Reparacions de sostres       218     

 f) Instal·lacions          45     

 g) Actuacions en elements de fusteria i manyeria        115     

 h) Repicar o sanejar parets interiors          16     

 i) Altres obres de rehabilitació       

 o       Sense redistribució       468     

 o       Amb redistribució:       780     

 o       Enderroc envans:           6       

III 
Obres de rehabilitació i condicionament en altres 
edificacions 

      

 a) Paviments          25     

 b) Banys       612     

 c) Instal·lacions          45     

 d) Enderroc envans           6       

 e) Garatge-aparcament o magatzems          92     

 f) Activitats industrials i comercials       122     

IV Obres exteriors       

 a) Paviments          50     

 b) Tel·la asfàltica + paviment           70     
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 c) Actuacions en patis exteriors particulars o terrats        

    Piscines       200     

    Barbacoes,pèrgoles            500  

 
d) Implantació d’elements fixos exteriors (rètols, 
tendals, aparells d'aire condicionat, etc.) 

      

 - Rètols       120     

 - Tendals          80     

 - Aparells d'aire condicionat            322  

 - Caixer automàtic            500  

 
e)  Actuacions en elements de tancament (finestres, 
col·locar mampares a terrasses, manyeries) 

      

 Fusteria (portes, finestres)       135     

 Mampares i persianes          50     

 Manyeries       150     

 f) Reparacions de teulades       146     

 g) Construcció de barraques de camp       260     

V  Altres actuacions urbanístiques       

 a)     Estables          

     1. Tala d’arbres               80  

     2. Instal·lació d'antenes de telefonica mòbil          64     

     3. Moviment de terres               5   

     4. Tancament de terrenys: alineament, llindars       

           4.1. Tancament d'obra         80       

           4.2. Tancament amb reixa         30       

           4.3. Tancament amb filat         18       

 b)        Provisionals       

     1. Obertura de rases i cales         52       

     2. Instal·lació de maquinària (grues, etc.)         1.610  

 
    3. Ocupació de recintes firals, casetes prefabricades i
    similars 

        2.414  

VI Obres a la via pública       

 
a) Metre quadrat d’aixecat i reconstrucció de vorera, i 
transport de sobrants a abocador, en pas de vehicles 

      130     

 
b) Metre lineal d’aixecat i reinstal·lació de vorada 
rebaixant-lo, en pas de minusvàlids i vehicles, i  transport 
de sobrants a abocador 

     416       

 
c) Metre cúbic d’excavació en rasa a mà,  més posterior 
farcit i compactació de rases i nivellament de l’explanació 

         120   


