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ÀJUNTÀMENT DE
PALAFOLLS

,ÀUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTÀCiÓ DE
SERVEIS D'lNTF,RVENCíÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT
DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TR!ÏVÉS D?EL SOTMETIMENTA PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNíCACÍÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A
L'?NICI DE LES ACaÍlVïTATS.

A TIPUS DiACTÏVlTAT QUE SOL'LICITEU :
B DÀDES DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
Nom i cognoms / Raó social :
Adreça per a notificacíons :
Municipi :

SUPERFÍCIE DESTINADA A L'ACT?VITAT (l)

NTF/CTF:

'?Núm.:
C.P.

Província :

m2. Núm. autoliquidació :

j20-

C QUOTA TRIBUTÀRIA

?l Informe urbanístic de compatíbílitat del projecte o l'activítat projectada amb el planejament urbanístic
o Certificat ambiental emès per tècnics í'nunicípals previ a la presentacíó de la comunicació ambienta!.

?
[12 Tramitaeió del procedíment de comprovacíó prèvia d'actívitats amb íncidència ambíental, espectacles
públícs i actívitats recreÏtives o llur ínodíficació substancial i activítats subjectes a Ilicència munícípal
ambiental.

Marqueu arnb una X la casella que procedeixi segons superficie de l'establiment indícada (l)
Fíns a 50 m2.

Fins a 100 m2.
[] Fins a 200 m2.
g Fins a 500 m2.
[] Fins a 1000 m2.
[] Més de 1000 m2. (3.861 +2,2 /m2)
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0 3 Tramitació del procediment de comprovació de comunícació prèvía d'activitats innòcues de baix
risc

Marque?i amb una X la casella que procedeixi segons superficie de l'establiment indicada. (l)

Finsa50m2.
g Fins a 100 m2.
[] Fins a 200 m2.
Fins a 500 m2.
g Fin5 H 1000 m2.
[] Mes de 1000 m2 (1.287 +l,l /m2.)
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[14 Procedíment de comprovació de conÏunicació modificacíons no substancials en les activítats amb
incidència ambiental, subjectes a comunicació prèvia, i activitats subjectes a IlÍcència ambiental
Marqueu arnb una X la casella que procedeixi segons superficie de l'establiment indicada (l)

g Fins a 50 m2.
g Fins a 100 m2.
[1 Fins a 200 m2.
g Fins a 500 m2.
[1 Fins a 1000 m2.
[] Mes de 1000 m2. (1.930,00 + 1,1 /m2)
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5 Procedirnent de comprovació de comunicacíó modíficacions no substancials en les activítats innòcues i de
baix risc.

Marqueu amb una X la casella que procedeixi segons superficie de l'establiment indicada (l)

[1 Fins a 50 m2.
0 Firís a i00 m2.
0 Fins a 200 m2.
[] Fins a 500 m2.
0 Fins a 1000 rn2.

Q
Q
Q
Q

g Mes de 1000 m2. (643,50 + l ,1 /m2)
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6 Procediment de transmissió de títularitat d'actívitat

0 7 Procediment de revisió o de control periòdíc de les activitats sotmeses a Ilicència per la normativa
d'espectacles públics i activitats recreatÏves, de les Ïctivitats sotmeses a Ilicència ambiental i n règim de
comunicació prèvia, quan el control el duen a terme tècnics municipals.

?
[] 8 Trainítació del procedíment de control ínícial de les actívítats sohneses a llicència ambiental municipal,
d'establíments no permanents desmuntables i d'espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el

duenaterínetècnicsmunicipals.

'

i 900,06?

0 9 Tramitació de procediment de Ilicència d'establiínents o activitats específiques i de comprovació de
comunicació a l'obertura d'activitats regulades per normativa sectorial dístinta de l'esmentada en els
apartats anteriors, o de caràcter extraordinari, no permanent o temporal.
Marqueu arríb una X la casella que procedeixi segons superfície de l'establiment mdicada (l)

Q
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g Fins a 50 rn2.
g Fins a 100 m2.
Fins a 200 m2.
Fins a 500 m2.
g Fins a 1000 m2.
[] Mes de 1000 rn2. (3.861,00 + 2,2 /m2)
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D QUOTÀ TOTAL A INGRESSAR

?Signatura

'?Data:

d
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íNSTRUCCÍONS :

Aparlaí A:
Apaíat B :

5'ha d'especificar cl tipus dŞactivitat que se soHicita.

S'ha de consignar el nom o raó social de la persona tiÍular de l'activitat i/o instaHació que fomema la
imerveiició de l'adminisiració nmnicipal, així com, l'adreça a efecies de notificacions.
El ni:imero d 'autoliq?iidació serà ompler( per l'Ajuntament .
(l) S'han d'especificar els m2 de la super'fïcic de l'acíiviíaí.

Apaitat C:

S'ha de marcar amb ui'ia X el servei que se sotlicitada.

Uii cop en'iplenada IŞautoliquidació s'hade presenlar aqualsevol oficina de BANKIA i efectuar l'ingrés al núm de coinpíe
2038-6867-22-6400000453.

L'ingrés s'ha de realitzar abans d'eí?ecluar la corresponent soHicitud a l'Ajumament.

OBSERVACIONS:

