Concello de Mondoñedo

AUTOLIQUIDACIÓN. TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS

DATOS DO SUXEITO PASIVO
Apelidos e nome ou razón social:

NIF/CIF:

Teléfono:

Municipio:

Provincia:

NIF/CIF:

Teléfono:

Municipio:

Provincia:

Enderezo completo:
C.P.:

DATOS DO REPRESENTANTE DO SUXEITO PASIVO
Apelidos e nome ou razón social:

Enderezo completo:
C.P.:

AUTOLIQUIDACIÓN (marcar e cubrir segundo o caso)
Emprazamento:

OBRAS MENORES E MAIORES
ORZAMENTO (execución material):

TIPO 0.5% (sobre presuposto)

COTA (MÍNIMO 10 EUROS)

PRIMEIRA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS
TIPO DE UTILIZACIÓN

M2 SUP.ÚTIL

COTA

PRÓRROGA DE LICENZA: 30 EUROS

Cota:

PARCELACIÓNS E REPARCELACIÓNS:
30 EUROS POR CADA FINCA RESULTANTE

Cota:

Lugar e data:

Sinatura do suxeito pasivo u representante:

Nota: Recordase que si a realización da obra, construción ou instalación é preciso a ocupación
da vía pública con materiais, mercancías, etc..Deberase formalizar solicitude independente e
abonar as correspondentes taxas. No caso contrario, se se proba a ocupación, liquidaranse as
taxas oportunas e, no seu caso as multas tributarias que foran legalmente aplicables.
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Concello de Mondoñedo

INSTRUCIÓNS PARA A SÚA CUMPLIMENTACIÓN

1.

INSTRUCIÓNS XERAIS.

Cubrir o impreso con letras maiúsculas de imprenta e de forma clara.
2.

SUXEITO PASIVO E REPRESENTANTE.

Cubrir todos os apartados, sendo esencial facer constar o CIF/NIF, así como a dirección correspondente ao
domicilio fiscal completo.
3.

AUTOLIQUIDACIÓN.

Cumprimentarase de acordo á seguinte tarifa:
ACTIVIDADE
COTA
Obra maior e menor
0,50% do Orzamento de Execución Material, cunha
cota mínima de 10€
Parcelacións
30€ por parcela
1ª ocupación
Vivendas e anexos vinculados: 1€/m 2 de superficie
útil
Comercios: 0,80 €/m2 de superficie útil
Industrias: 0,50€/m2 de superficie útil
30€

Prórrogas

Cando se teñan realizado todos os trámites previstos na normativa urbanística e a resolución recaída sexa
denegatoria ou cando o interesado desista da solicitude formulada antes de que se dite a oportuna
resolución ou de que se complete a actividade municipal requirida ou se declare caducidade do
procedemento, reducirase a cantidade o 50% da cota correspondente.

4.

INGRESO.

Prazo de pago: cando se presente a solicitude da licenza de obras.
Toda solicitude de licenza para que poda ser admitida a trámite deberá acompañarse do xustificante de
pago desta autoliquidación.
Lugar de pago: efectuarase o pago mediante o ingreso na conta seguinte:
-

Nova Galicia Banco: 2080 0125 86 3000050440

5.

ADVERTENCIA FINAL.

a.

Esta autoliquidación queda sometida á posterior comprobación e investigación municipal, podendo o Concello, en caso de que os datos consignados nesta declaración non sexan reais, proceder a realizar e esixir
unha liquidación adicional, sen prexuízo das sancións que podan impoñerse de acordo á normativa legal e
regulamentaria.

b. Este depósito provisional, non causará dereito algún e non faculta para realizar a obra, que so poderá levarse a cabo cando se obteña a licenza correspondente.

Sr./Sra. Alcalde/sa - Presidente/a do Excmo. Concello de Mondoñedo
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