Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

AUTOLIQUIDACIÓ D’OBRES MENORS
TIPUS A - CARTELLS I TENDALS
2021

1.-DADES DEL CONTRIBUENT
Nom i cognoms
Raó social
Representant
Ubicació de l’activitat
2.- TAXES (segons ordenança fiscal número 14)
Imports

Concepte
Cartells de mida petita (inferiors o iguals a 1 m llargada x 0.5 m d’ample) 45,00 €
Cartells de mida gran (a partir de la mida anterior)

85,00 €

Tendals de mida petita (fins a 1.5 m de volada)

55,00 €

Tendals de mida gran (a partir de la mida anterior)

85,00 €

TOTAL A INGRESSAR
Aquesta liquidació és provisional i no comporta el començament de
l’activitat sol·licitada.

3.- PAGAMENT DE LES TAXES
La taxa s’haurà de fer efectiva en el moment de sol·licitar la llicència.
El pagament d’aquests conceptes s’haurà de fer mitjançant ingrés o transferència
bancària amb les següents dades:
Oficina de destí
IBAN
Nom ordenant
Concepte

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
ES17 2100-0069-06-0200000342
Nom del contribuent
Autoliquidació de Cartells i/o Tendals

Caldrà que ens feu arribar a l’Ajuntament aquest document emplenat junt amb el
justificant de l’ingrés o transferència.

Signatura
Data:
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Responsable del
Tractament

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià
Tel: 938300000 email: ajuntament@moia.cat www.moia.cat
Dades de contacte
dpd@moia.cat
delegat de protecció de Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià
dades
Tel: 938300000
Finalitat
tractament

del Concessió de llicències

Base jurídica

El tractament és necessari per al compliment de les obligacions
atribuïdes a l’Ajuntament de Moià (art. 6 RGPD)
Persones sol·licitants de llicències

Destinataris

Dret a l’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, a l’oblit, a
la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades
de Permanent

Drets de les persones
Termini
conservació
de les dades
Reclamació

Es poden presentar reclamacions davant del responsable de
tractament presencialment o mitjançant la seu electrònica
http://seuelectronica.moia.cat.
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