LIQUIDACIÓ PROVISIONAL ICIO I TAXA DE LLICÈNCIES I
COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES
T-054

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
NIF / CIF
Nom i cognoms / Raó social
Actua:

en nom propi

com a representant

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
NIF

Nom i cognoms

Adreça

Núm.

Altres dades de l’adreça
(km, bloc, escala, pis, porta, local, altres)

Província

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Codi Postal
Correu electrònic

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL ICIO I TAXA (La liquidació provisional, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent, es realitza
mitjançant autoliquidació emesa per l’Organisme de Gestió Tributària)

ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal núm. 7 art.7.3, tipus impositiu 2,82%)
Base Imposable (PEM obres, Pressupost)
Import quota(Base imposable x 2,82%)
TAXA (Ordenança fiscal núm. 3 art. 5.3 a), tipus impositiu 0,6% amb un mínim de 70,47€)
Base Imposable (PEM obres, Pressupost)
Bonificació en quota (Ordenança fiscal núm. 3. Art. 6 Beneficis fiscals)
Import quota(Base imposable x 0,6%, mínim 70,47€)

Aquest document s’ha d’emplenar i s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en el moment de sol·licitar
la llicència o comunicació prèvia d’obres, segons l’estimació del pressupost o els mòduls de valoració i sense perjudici
de la posterior declaració del cost final de la construcció, instal·lació o obra.

Data i signatura

Olivella........de...............de..........

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al
fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de
l’Ajuntament d’Olivella i són objecte de tractament amb la finalitat
de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres dades no són
cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una
llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de
les vostres dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos al
registre general de l’Ajuntament d’Olivella o telemàticament
mitjançant la web www.olivella.cat
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L’accés a les notificacions electròniques es realitza a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olivella mitjançant certificat
electrònic reconegut de la persona interessada, o alternativament mitjançant clau concertada. La notificació està disponible
durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considera rebutjada, el tràmit es té per efectuat i el procediment
continua.

AJUNTAMENT D’OLIVELLA
Plaça Major, s/n – Telèfon 938968000– A/e:olivella@diba.cat – 08818 OLIVELLA
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