Diputació
Barcelona
xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària

Oficina de Palafolls
Cr. Major, 2 bx
08389-Palafolls
Tel : 934729168

AJUNTAMENT : PALAFOLLS

AUTOLIQUIDACIÓ PER IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
AUTOLIQUIDACIÓ PER TAXA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
DADES DEL SUBJECTE PASSIU
Cognoms i nom / Raó social

NIF

Carrer o plaça

N

Esc

Municipi

Codi postal

Telèfon

NIF

E-mail

Telèfon fixe

DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra

Telèfon mòbil

Referència cadastral

Carrer

N

Superfície

Esc

Planta

Porta

Km

Import obra (mòduls o pressupost si és superior)

Data i segell de l'ORGT

______________, ___ d___________ de ____
Documentació annexa

Com a:
Signatura,

Porta

E-mail

DADES DEL REPRESENTANT
Cognoms i nom / Raó social

Tipus via

Planta

Titular

Representant

CÀLCUL DE LA QUOTA DEL ICIO
Base imposable
Típus de gravamen
IMPORT QUOTA

€
3,00%
€

CÀLCUL DE LA QUOTA DE LA TAXA
Base imposable
Típus de gravamen
Placa d'obres (obra major), 10,23 €
IMPORT QUOTA

€
(a)
0,50%
(c)
€
(d)
€ T=(a) x (c) + (d)

SUMA ICIO + TAXA

€

(a)
(b)
I = (a) x (b)

I+T

ADVERTÈNCIES:
* Aquest document no serà vàlid sense la carta de pagament amb segell o certificació mecànica que acrediti l’ingrés.
** El pagament d’aquesta autoliquidació és a compte de la liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquests efecte, segons disposa
l'Ordenança fiscal de l’ICIO, en el termini d’un mes comptat a partir de la finalització de les obres caldrà presentar la declaració del cost real i efectiu
d’aquelles, aixi com els documents acreditatius del cost hi consignat.
*** 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 Mejía Lequerica, 12. 08028 Barcelona.

EXEMPLAR PER A L’ORGT / EXEMPLAR PER A L’INTERESSAT / EXEMPLAR PER ALS SERVEIS TÈCNICS

