
MODULS PER AUTOLIQUIDACIÓ DEL ICIO EN OBRES MENORS

Grup Tipus d'obra m lin m² ut
1

a 44,23
b 17,23
c 35,00

X d 8,40
e 26,00
f 320,00
g 149,43
h 100,00
i 526,56

2
a 708,35
b 944,26
c 38,99
d 14,79
e 323,84

X f
482,94

3
a 73,03
b 87,92
c 600,00
d 143,52
e 2.000,00
f 70,67

X g 625,00
X h 910,59

i 800,00
j 97,80

X k
115,94

4
X a 600,09
Y b 446,17

c 250,00
5

a 101,18
b 17.000,00
d Rètols indicadors, d'orientació 150,00
e Rètols publicitaris, ... 29,17

6

a
49,28

b
82,37

Y c
35,27

7
a 3,34
b 17,01

Y c 2.001,46

X Necessita projecte, i assumeix de tècnic
Y Plànols i pressupost signat pel tècnic de l'activitat

Reforma genèrica interior, sense distribució (insta, fusteria, ...)
Reforma genèrica interior, amb redistribució (envans, inst,
fusteria, ...)

Enderroc de vorada existent, col·locació de vorada de gual,
reposició del panot i rigola afectat, i transport de runes a
abocador

Tancament de solar / obres, a façana

Obres a la via pública
Enderroc i/o preparació per pavimentar vorera, amb susbstitució
de vorada, i transport de runes a abocador

Distribució, bany, i instal·lacions (inóqua)

Llars de foc

Reparació de coberta plana

Piscina

Tancament de finques amb filat
Caseta d'eines (dimensions 2 x 3,5 m) en clau R2

Rètols en façana
Altres actuacions urbanístiques

M³ d'excavació de rasa, reposisicó amb terres adequades,
compactació, reposició de paviment, i transport de runes a
abocador
Actuacions en sol no urbanitzable
Moviment de terres per millorar el conreu de la finca

Instal·lació de grues, o altre maquinària

Treballs en façanes

Ampliacions d'obertures existents, en parets no estructurals
Obres de rehabilitació i condicionament en habitatges
Condicionament i/o reforma de cuina

Actuacions en ràfecs, canals, baixants, cantells de forjat, ...
Sanejat de façana i pintura
Aplacats en façana, socol

Activitats del sector terciari (locals, oficines,...)
Distribució, bany/s, cuina i instal·lacions (pública concurrència)

Bastida
Actuacions en façana lateral, de mitgera, envà pluvial
Substitució, reparació de fusteria exterior

Substitució, reparació de serralleria exterior (baranes, reixes)
Nou tancament d'alumini

Condicionament i/o reforma de bany
Reposició, reparació o substitució del paviment interior
Reparacions de sostres, fals sostres

Murs de contenció
Tala d'arbres en parcel·la urbana

Els treballs no contemplats en aquest quadre, que puguin tenir més complexitat, o que
comportin projecte, es valorarà de forma específica.

Obres exteriors dels habitatges
Paviments en patis, amb lloseta de formigó

Reparació o substitució de tancament de pati o parcel·la

Reparacions, substitució de teulades (sense modificar estructura,
ni augment de volum)

Pèrgoles desmontables

Tendals retractils
Aparells d'aire condicionat


