
Sol·licitud de beneficis fiscals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO) i sobre la llicència d'obres

Dades de la persona interessada
Cognoms, Nom (*) DNI / NIE / Passaport (*)

Adreça (*)  Data naixement

Població (*) Província / País (*) (1)  CP (*) Sexe

Telèfon (*) Correu electrònic Rebre notificació electrònica (*)

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport

Dades de la sol·licitud
Tipus de bonificació/exempció a la qual es vol acollir (marcar aquella/elles que consideri oportú en el seu cas) (*)

Per aquelles actuacions que siguin realitzades per entitats sense afany de lucre, degudament inscrites al registre d'entitats 
d'aquest Ajuntament i que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Amposta, i sempre i quan 
destinen els seus recursos que genera el seu patrimoni a l'objecte social de l'entitat

Adreça de l'obra nova o rehabilitació del casc antic o Barri del Grau (només en el cas d'haver triat aquest tipus de bonificació) (*)

* Per tal de gaudir de les bonificacions esmentades, serà necessari que el subjecte passiu les sol·liciti en el moment de
presentar la corresponent sol·licitud de llicència o comunicació prèvia d’obres, construccions o instal·lacions. En qualsevol cas, les
sol·licituds de bonificacions que es presentin amb posterioritat a la sol·licitud de llicència o comunicació, així com amb
posterioritat a la finalització de les obres, construccions o instal·lacions, es consideraran extemporànies.

Documents que s'adjunten

Els documents a aportar en tots els casos són:

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant: 

Document acreditatiu representació (formulari d’atorgament de representació INS148, poders notarials, acta d'acceptació del 
càrrec de tutor, o resolució judicial) (si s'escau) (3)
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Document identificatiu de l'interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència)

Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència) (si s'escau)

Home Dona No binari

Sí No

Incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Construccions, instal·lacions i obres específiques que siguin necessàries per afavorir l’accés i habitabilitat dels discapacitats

Per obra nova o rehabilitació de la ciutat vella (casc antic) o Barri del Grau(indiqui l’adreça de l’obra més avall)

Foment de l’ocupació (atenent a la mitjana de la plantilla de personal de l’empresa)

Formulari de comunicació de dades del creditor (INS017) (validat per l'entitat bancària) (2)

Còpia/es del pagament de la/les liquidacions practicades de l’ICIO i la taxa de la llicència d’obres



En el cas d’incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar:

En el cas d’incorporació de sistemes solars tèrmics adjuntar també:

Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica signada per 
l’instal·lador o el director de l’obra

Justificant de presentació de la declaració responsable per instal·lacions tèrmiques en edificis en el registre d’entrada de 
l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya (si escau)

En el cas d’incorporació de sistemes solars fotovoltaics adjuntar també:

Justificant de presentació de la sol·licitud de posada en funcionament, o l’autorització administrativa en el registre d’entrada de 
l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, segons el model que correspongui

En el cas de construccions, instal·lacions i obres específiques que siguin necessàries per afavorir l’accés i habitabilitat dels 
discapacitats:

En el cas d’obra nova o rehabilitació de la ciutat vella (casc antic) o Barri del Grau:

En el cas de foment de l’ocupació:

En el cas de foment de l’ocupació (i a més a més ser autònom):

En el cas de foment de l’ocupació (i a més a més en el cas de tenir treballadors):

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades
és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals.
Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
un escrit  adreçat l’Ajuntament d'Amposta,  o  per e-mail  a  ajuntament@amposta.cat.  La inexactitud,  falsedat o omissió en les dades,  o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*) Signatura de la persona sol·licitant (*)

(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la 
província.

(2) Formulari de comunicació de dades del creditor (INS017): www.amposta.cat/formulari-dades-del-creditor
(3) Formulari d’atorgament de representació (INS148): www.amposta.cat/formulari-representacio
(4) Formulari de declaració de responsabilitat (INS207): www.amposta.cat/documents/formularis/INS207-declaracio-

responsable-bonificacio-ICIO-sistemes-energia-solar.pdf (o a la mateixa pàgina del tràmit)
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Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’obres

Formulari de declaració de responsabilitat (INS207) (4)

Factures de la instal·lació segellades per l’empresa instal·ladora

Certificat d’homologació dels components instal·lats per l’òrgan competent de la Generalitat

Memòria descriptiva o del disseny de la instal·lació

Certificat d’homologació dels col·lectors solars tèrmics

Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’Obres

Documentació acreditativa justificativa de la condició de discapacitat

Memòria descriptiva o del disseny de la instal·lació

Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’Obres

Memòria descriptiva o del disseny de la instal·lació

Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’Obres

L’última quota d’autònom pagada o el certificat de la Seguretat Social

Butlletins de la cotització a La Seguretat Social

Contractes de treball de cadascun dels empleats

L’informe de vida laboral de cadascun d’ells
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