(AUTO) LIQUIDACIÓ
La present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, pel que els interessats deuran presentar, junt a
la sol·licutud, el justificant d’haver liquidat la present taxa.
DADES PERSONALS

Nom i Cognom

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

CONCEPTE
Taxa per llicència d’obertura d’establiments i comunicació ambiental.
Ref. Cadastral
Localització
Activitat
Nom Activitat
FET IMPOSABLE:
Canvi titularitat de l’activitat.
En els supòsits de traspassos i canvis de titularitat dels establiments, sense variar l’activitat
que en ells vingueren desentrotllant, la quota es fixarà en el 30 per cent de la resultant
d’aplicar la quota. No tributaran les transmissions entre cònjuges.
(Hem d'especificar en què activitat volem fer el canvi de titularitat)
Tramitació d’expedients de Comunicació d’Activitats Innòcues.
Tramitació d’expedient Declaració Responsable Ambiental.
Tramitació d’expedient Declaració responsable Ambiental o Tramitació d’expedients de
Comunicació d’Activitats Innòcues
Activitats de fins 50 m²
50€
Activitats de mes 50 m² fins a 100 m²
90€
Activitats de mes 100 m² fins a 250 m² 150€
Activitats de mes 250 m² fins a 500 m² 300€
Activitats de mes 500 m² fins a 750 m² 450€
Activitats de mes 750 m²
860€
Entitats bancàries i caixes d’estalvis
1000€
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Tramitació d’expedients de llicència ambiental.
S’aplicarà el següent quadro de tarifes:
Sense impacte ambiental ni DIC
Amb estimació de impacte ambiental o DIC

350€
450€

Declaració Responsable per Activitats subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
d’Establiments Públics, Activitats Recreatives i Espectacles Públics.
-Tramitació d’expedients
450€

IMPORT TOTAL……………………………..

Firma:
Data:

IBAN
BIC

CAJAMAR
ES81 3058 2171 7027 3280 0027
CCRIES2AXXX

Tindra consideració d’obertura.
a)La instal·lació per primera vegada de l’establiment per a donar inici de les seues activitats.
b)La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara que continue el mateix titular.
c)L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es porte a terme en éste, i que afecte a les condicions
assenyalades en el número 1 d’éste article, exigint nova verificació deles mateixes.
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