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SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) 

DADES DEL TITULAR DE L’OBRA (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

Nom i cognoms/ Raó social: 

NIF/CIF: Telèfon: 

Adreça: 

Correu electrònic: 

DADES DEL REPRESENTANT (obligatori emplenar si el titular és persona jurídica) 

Nom i cognoms: 

NIF/CIF: Telèfon: 

Adreça: 

Correu electrònic: 

DADES DE LA SOL·LICITUD 

 Adreça de l’obra: 

Número d’expedient d’obres: 

Declaro que: 

Les obres efectuades tenen  per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades d’especial 
interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de 
foment de treball. 

A) Circumstàncies socials
A)1.  Construccions, instal·lacions o obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que

es detallen a l’article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla Metropolità, que s’executin en
terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament:

□ Si es promouen directament per una entitat de caràcter públic, bonificació del 70%.

□ Si es promouen directament per una entitat sens ànim de lucre, bonificació del 65%.

□ Si es promouen directament per una entitat de caràcter privat, bonificació del 35%.

□ A)2. Les obres o instal·lacions que s’executin per iniciativa pública destinades a la promoció
d’aparcament públic, bonificació del 50%.

A)3. Les obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla d’habitatge de
Barcelona  2008-2016:

□ a) Construccions, instal·lacions o obres en règim de protecció pública de lloguer, a dret de
superfície o a una altra forma de cessió d’ús i allotjaments col·lectius protegits, bonificació
del 90%.

□ b) Construccions, instal·lacions o obres en règim de protecció pública de règim especial i
de règim general destinades a la venda de promoció pública o per entitats sense ànim de
lucre, bonificació del 90%.
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B) Circumstàncies culturals, historicoartístiques
□ B)1. Les obres i instal·lacions en edificis catalogats d’interès nacional, inclosos en el catàleg del
Patrimoni cultural (nivell de protecció A), bonificació del 95%.

□ B)2. Les obres i instal·lacions en edificis catalogats d’interès local, inclosos en el catàleg del
Patrimoni cultural català (nivell de protecció B), bonificació del 50%.

□ B)3. Les obres i instal·lacions sobre edificis o locals urbanísticament protegits (nivell de protecció C),
bonificació del 35%.

C) Circumstàncies de foment de l’ocupació

Bonificació del 30% de la quota de l’impost sobre les construccions, instal·lacions o obres, realitzades en els 
locals afectats a l’exercici d’una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n’és titular, quan concorri: 

□ a) Que aquesta activitat s’hagi iniciat dins dels dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència
d’obres o urbanística.

□ b) Que hagi incrementat la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més entre l’exercici
anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent.

Les bonificacions establertes en la lletra A) circumstàncies socials, B) circumstàncies culturals, 
historicoartístiques i C) circumstàncies de foment de l’ocupació, no són acumulables. 

D) Altres
□ Bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre les construccions, instal·lacions o obres
destinades a habitatge de protecció oficial, no incloses en els apartat anteriors, sens perjudici de les
bonificacions establertes a l'apartat A)3.

□ Bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre les construccions, instal·lacions o obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat, sempre que aquests
actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general, ni es realitzin als immobles
obligatòriament, per prescripció legal.

□ Bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre les construccions, instal·lacions o obres que
incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sempre que aquests
actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general, ni es realitzin als immobles
obligatòriament, per prescripció legal. I estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.

Signatura 

Barcelona,_____ de _____________ de 20____ 

Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal  
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat incorporades al 
fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el tràmit o el servei sol·licitat. Les dades recollides també es podran 
incorporar en altres fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas, la relació dels quals i les seves finalitats es poden consultar 
a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades  Les dades recollides no es cediran a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o quan 
la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. 
Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament a l’assumpte “Exercici de dret LOPD”. 

Atenció : No signeu digitalment aquest document. 

-Tramitació sense certificat digital: imprimiu dues
còpies del document i signeu-lo manualment. 

-Tramitació amb certificat digital: més endavant
signareu digitalment el formulari on s’annexarà
aquest document. 
 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
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