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 AUTOLIQUIDACIÓ ICIO (sense projecte) 

Per l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de comunicacions d’obres sense projecte  

 
IDENTIFICIACIÓ SUBJECTE PASSIU 

Cognoms i nom / Raó social  
 
 

NIF / CIF 

Nom sentit (1): 
 
 

Carrer / Pl / Av / Altres 
 
 

Núm. Planta Esc Porta Telèfon 

Municipi 
 

Codi Postal e-mail 

(1)  Aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, transgènere) o intersexual, s’identifiqui amb el nom sentit 
DADES DEL REPRESENTANT 

Cognoms i nom / Raó social 
 

NIF / CIF 

Nom sentit (1):  
 
 

Carrer / Pl / Av / Altres 
 

Núm. Planta Esc Porta Telèfon 

Municipi 
 

Codi Postal e-mail 

 

 
DADES DE l’ACTUACIÓ  

Tipus d’obra 
 
 

Carrer / Pl / Av 
 

Núm. Planta Esc Porta Km 

Superfície 
 

Import estimat de l’Obra (a) 
(Impost pressupost total en euros)                   € 

 

CÀLCUL DE LA QUOTA A LIQUIDAR  
 
IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INTAL.LACIONS I OBRES 

 
Base imposable   

(Pressupost estimat de l’Obra) 

(a) Base de càlcul (b) 
% a aplicar 

IMPORTS 
€ 

Tipus de gravamen aplicable a la base imposable 
(% segons quantia del pressupost) 

Obres fins 90.000,00 € □    2,30 % ICIO (a x b) 

Entre 90.000,01€ i  500.000,00 € □    2,50 % 
                                        € 

Més de 500.000,01 € □    2,70 % 

Bonificació arranjament façanes 95% del ICIO Dte: 
(menys)                       -                    € 

Altres bonificacions: □     

TAXA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS                                                                                 Subtotal                                           € 

Per comunicacions i llicències d’obres 
(Taxa segons quantia del pressupost) 

Obres fins 20.000,00 € □     10,00 € TAXA  

Entre 20.000,01€ i  100.000,00 € □     50,00 € 

€ 
Entre 100.000,01€ i  200.000,00 € □   150,00 € 

Entre 200.000,01€ i  350.000,00 € □   200,00 € 

Més de 350.000,01 € □   400,00 € 
 

TOTAL IMPORT A LIQUIDAR 
(ICIO + TAXA) 

 

€ 
Caldrà justificar el pagament previ de l’import, mitjançant justificació d’ingrés bancari en un c/c municipal o rebut de pagament expedit a les oficines municipals 
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ADVERTIMENTS: 

 Aquest document no serà vàlid sense la carta de pagament o rebut que acrediti l’ingrés. 

 D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest Organisme, com a responsable del fitxer, us informa que 
les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès, en la documentació aportada i annexos, podran ser incloses en un o diversos fitxers destinats a la gestió, la inspecció i la 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. En facilitar-nos el vostre telèfon o la vostra adreça de correu electrònic consentiu expressament la comunicació d'informació 
tributària per aquests mitjans, relacionada amb la present sol·licitud. Podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant 
fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l'adreça següent: Carrer Major, 88. 43770 Móra la Nova Tarragona.  

 

Exemplar per l’Ajuntament  /  Exemplar per a l’interessat 
 
 
 
 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
PER EFECTUAR ELS INGRESSOS  DE L’ICIO I DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
Els ingressos de la quota resultant de l’Autoliquidació de  l’ICIO (Impost de Construccions Instal·lacions i Obres i Taxa per expedició 
de documents administratius) es podran efectuar a: 
 
 

 
OAC (Oficina d’atenció al ciutadà) 

Baixos de l’Ajuntament de Móra la Nova, c/ Major, 88 en horari d’oficina: 10.30 h a 14.00 h 

 

ENTITATS BANCÀRIES 
 

c/c núm. (IBAN) 
 

Concepte a fer constar a l’ingrés 

BBVA ES08 0182 5634 1900 0000 3267 
ICIO + Nom del titular 

“La Caixa” ES36 2100 0180 8602 0000 1006 

 
 


