
AUTO-LIQUIDACIO

PROMOTOR: _______________________________________________________________

DNI/NIE:_________________________________ correu electrònic:___________________________________________

TIPUS EXPEDIENT:__________________________________________________________

EMPLAÇAMENT: ____________________________________________________________

Per la present procedeixo a realitzar l'auto-liquidació prèvia, de la taxa i/o impost corresponent a l'expedient indicat:

Llicència Obres: Pressupost _________________________ x 1% =__________________€ (Minim 150€)

          Projecte visat nº _______________________ (S'inclouen les modificacions que suposin 

                                  augment de pressupost, per la part corresponent)

Taxa llicència ocupació/primera utilització:

Pressupost actualitzat____________________x0,10%= _________________ (Mínim 150,00€)

Comunicació prèvia d'Obres:

Taxa: Pressupost _________________________ x 1% (mínim 30€)=_____________ 

ICO:  Pressupost __________________________x 3% (mínim 75€)=______________

Segregació: Valor sòl____________________________ x 1% = _________________ (Mínim 150€)

                             Projecte visat nº __________________

Pròrroga: Pressupost pendent _______________________ x 2% = ________________ (Mínim 150€ per

                         obra major, 30€ per obra menor; el pressupost pendent ha d'anar justificat mitjançant certificat)

Certificat amb informe tècnic (cèdula, normativa, edificabilitat, antiguitat,...):  75€

Altres certificats: 25€

Expedient declaració ruïna edifici: 300€

Canvi titularitat expedient: 150€ 

Selva, a                                                

Signat:_____________________________ 

Il.lm. Sr. Batle-President de l'Ajuntament de la Vila de Selva.                   (Doc. 5)

S'ha d'adjuntar copia del comprovat d'ingrés, bé a Recaptació (1r pis), bé mitjançant ingrés al compte de

La Caixa nº ES16 2100  0232  4702 0003 3366, indicant nom, concepte i situació

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis.   Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la 
qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat.   Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la 
mateixa perquè poguem prestar-li els nostres serveis.   Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables.   En qualsevol moment es 
pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació.   També té dret a sol.licitar el 
traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat).   Per tal de sol.licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol.licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb 
una fotocòpia del seu DNI:  AJUNTAMENT DE SELVA, PLAÇA MAJOR 1, CP 07313, SELVA (Illes Balears).   En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot 
formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

http://www.agpd.es/

