AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXES PER
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS POR
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
EXPEDIENT NÚM./EXPEDIENTE N.º

RESTABLIR

IMPRIMIR

1. DADES DEL SOL·LICITANT/DATOS DEL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT/NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

D.N.I, N.I.E.

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS/DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

TELF.

PROVÍNCIA/PROVINCIA

C. P.

MUNICIPI/MUNICIPIO

FAX

CORREU ELECTRÓNIC/CORREO ELECTRÓNICO

2. TIPUS DE LLICÈNCIA/TIPO DE LICENCIA
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR

LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ/ LICENCIA DE SEGREGACIÓN
Metres quadrats de la parcel·la a segregar:
Metros cuadrados de la parcela a segregar:

Import de la Taxa 0'09 € / m2
Importe de la Tasa 0'09 € / m2

Import de la Taxa 1'6 %
Importe de la Tasa 1'6 %
Pressupost de l'obra objecte de sol·licitud de llicència:
Import del I.C.I.O.* 2'4 %
Presupuesto de la obra objeto de solicitud de licencia:
Importe del I.C.I.O.* 2'4 %
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR

LLICÈNCIA OBRA MAJOR/ LICENCIA OBRA MAYOR

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL / LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
*Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres. / *Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Import de la Taxa 0'6 %
Importe de la Tasa 0'6 %
Pressupost de l'obra objecte de sol·licitud de llicència:
Import del I.C.I.O.* 2'4 %
Presupuesto de la obra objeto de solicitud de licencia:
Importe del I.C.I.O.* 2'4 %
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR

LLICÈNCIA OBRA MENOR/ LICENCIA OBRA MENOR

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL / LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
*Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres. / *Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

,a

de

de

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIARBEIG

Signatura/Firma

ADVERTÈNCIES
Amb la signatura del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
1. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter
personal i la informació que es facilite a l'Ajuntament al tramitar la present sol·licitud, podran ser incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del
qual es responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de tributs, preus publics, recaptació municipal i gestió pressupostària i comptable de
l'Ajuntament, així com garantir la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o lliura l'Ajuntament. En tot cas, i de conformitat amb
la legislació vigent, l'interessat podrà exercir el dret a l'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.

ADVERTENCIAS
Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo siguiente:
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caràcter personal, los datos de caràcter
personal y la información que se facilita al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero
informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión
presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el
Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, el interesado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y
cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES / INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS
Mitjançant ingrés o transferència a un dels següents comptes/ Mediante ingreso o transferencia a una de las siguientes cuentas:
BANCO CAM S.A.U. (SABADELLCAM) 0081 1086 23 0001019710
CAIXA BANK S.A. (LA CAIXA) 2100 5898 68 0200055331
BANC FINANCER I D'ESTALVIS S.A. (BANKIA) 2038 6068 81 6000002252

