AJUNTAMENT DE BALSARENY

AUTOLIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES, TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME I AVAL GESTIÓ DE RESIDUS
EXPEDIENT NÚMERO: _______________ (A emplenar per l’Administració)
Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:
CP  :

Municipi:
Telèfon  :
ACTUO:

Telèfon mòbil  :

E-mail @ :

En nom propi
En representació de: __________________________________________ NIF/CIF: _____________________

Domicili a efectes de notificacions:

CP  : ____________

Acceptació notificacions telemàtiques al correu-e i telèfon indicats

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES, D’ACORD AMB L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 DE L’AJUNTAMENT
Base imposable _________________ euros x 2'78% = _____________ euros
(Art. 7, ordenança número 5)
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME, D’ACORD AMB L’ORDENANÇA
FISCAL NÚMERO 26 DE L’AJUNTAMENT
Base imposable ________________ euros x 0,6% = ______________ euros
(Art. 5, ordenança número 26)
En cas de ser comunicació prèvia obres, cal aplicar la bonificació del 40% de la taxa:
_________________€ (- 40%) ________________ € = ___________________ €
AVAL GESTIÓ DE RESIDUS:
D’acord amb allò previst amb els decrets 089/2010, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de residus de la
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció, cal fiançar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, si s’escau, els
costos previstos de gestió de residus.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades seran incloses al fitxer denominat “Registre d’entrades i sortides”, del qual és responsable aquest ajuntament,
amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud i que les vostres dades no seran cedides sense el vostre consentiment,
excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud.
Per exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de
l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document identificatiu.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres o efectuar la comunicació prèvia,
per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un
mínim de 150 €.

En base a les previsions efectuades s’efectua la següent liquidació:
Tones x €/tona = Total fiança (mínim de 150€)
Residus de la construcció:
RESUM LIQUIDACIÓ:
ICIO:
TAXA:
AVAL RUNES:
TOTAL A PAGAR:

...........x

11

= .............................. €

___________________ €
___________________ €
___________________ €
___________________ €

OBLIGACIONS:
 Si es modifica la construcció, instal·lació o obra, cal comunicar-ho i realitzar l’autoliquidació
complementària.
 En el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la finalització de l’obra haurà de
presentar la declaració del cost real i efectiu de la mateixa adjuntant els documents que
considerin oportuns per acreditar el cost consignat.
FORMA PAGAMENT:
- Ingrés al compte de l'Ajuntament número: ES51 0182 6035 44 0200003269 (BBVA)
- Ingrés a la Tresoreria de l'Ajuntament en horaris d'oficina, de dilluns a divendres (de 9 a 2 matí, i
dijous de 5 a 8 tarda)
TERMINI PAGAMENT:
Des del moment en que es sol·licita la llicència o es presenta la declaració responsable /
comunicació prèvia i fins 10 dies després de la notificació de la concessió de la llicència o de la
presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia.
Passat aquest termini, es procedirà al cobrament per via executiva de l’autoliquidació.
Recaptació Ajuntament de Balsareny
Ingressat l’import indicat anteriorment
en data ________________.
(signatura)
Balsareny, ........ de ..................... de .............
(Segell)

(Signatura)

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades seran incloses al fitxer denominat “Registre d’entrades i sortides”, del qual és responsable aquest ajuntament,
amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud i que les vostres dades no seran cedides sense el vostre consentiment,
excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud.
Per exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de
l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document identificatiu.

