
 

AUTOLIQUIDACIÓ 
DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MENORS 

 
 

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT   
Nom i cognoms / Raó Social 
      

DNI / NIF /NIE/ Passaport 
      

 
 

DADES DE LES OBRES 
Descripció de l’obra i emplaçament 
      
 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓ 
 

PRESSUPOST COMUNICAT  

(no incloure l’IVA) 
     € 

Impost  
Tipus: 4% sobre el pressupost comunicat 

Import A 

     € 
Taxa  
Tipus: 1% sobre el pressupost comunicat (Quota mínima: 60€) 

Import B 

     € 
TOTAL  (suma imports A+B)  

     € 
  

FIANÇA  * 
Import per obres menors en general (llistat obres 1): 200€ 
Import per treballs de poca entitat (llistat obres 2): 60€ 

Import C 

     € 

TOTAL IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ  (suma imports A+B+C)      € 

 
 
L’import resultant de l’autoliquidació s’haurà de fer efectiu, mitjançant ingrés o transferència, a través del compte 
corrent següent (INDICAR EL CONCEPTE: Autoliquidació comunicació obres “nom del titular de la instància”):  

CAIXABANC:      ES60 2100 5930 1302 0000 5517 
 

   Adjunto el resguard del pagament de l’autoliquidació (transferència bancària, imposició...) 

 
 

 

Aquesta autoliquidació és provisional. Un cop rebuda la documentació els Serveis Tècnics municipals comprovaran la 
conformitat de la documentació, i verificaran la tipologia de l’obra comunicada i l’autoliquidació abonada.  Un cop 
finalitzades les obres, l’Ajuntament, a la vista de les obres realitzades, modificarà, si s’escau, la base imposable 
aplicada tot practicant la corresponent liquidació definitiva, si és el cas.  

Normativa municipal d’aplicació per al càlcul de l’autoliquidació:  
Ordenança Fiscal Núm. 3: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal Núm. 12: Taxa per Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 
 
 
 
 
 

fbolart
Rectángulo



 

 

 

APLICACIÓ DE LA FIANÇA D’OBRES  segons les obres que es comuniquen 

 

 

Obres 1:  Import: 200€ 

 

 Reforma  puntual parcial  a l’interior de construccions existents (habitatges) sense canvi d’us 

i sense afectació d’elements estructurals, distribució interior (envans), ni façanes. 

- Repicar, enguixar, arrebossar, pintar, ... parets i sostres. 

- Substituir o reparar paviments, cel rasos. 

- Muntar, reparar o adaptar instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, calefacció, ... 

- Reformar cuines, banys, lavabos o safareigs existents (enrajolats, instal·lacions, 

aparells sanitaris, ...)  

 

 

 

Obres 2: Import 60€ 

 

 Reparació o manteniment de façanes i celoberts fins a una alçada màxima d’edificació de 

planta baixa i planta primera (sense muntatge de bastida ni afectació d’elements 

estructurals).  

 

 Formació de soleres i paviments exteriors que no comportin la tala d’arbrat 

 

 Moviments de terres amb modificació de les cotes naturals del terreny igual o inferior a un 

metre en qualsevol punt (+/- 1m) i que no comporti la tala d’arbrat.  

 

 Reparació de tanques. 

 

 Instal·lació de plaques fotovoltaiques  
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