AUTOLIQUIDACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ
2021

1.-DADES DEL CONTRIBUENT
Nom i cognoms/Raó social
Representant
Ubicació de l’activitat

2.- TAXES (segons ordenança fiscal número 14)
Concepte

Import Unitats Imports

Taxa tramitació

90,00€

TAXA INSPECCIÓ:
-Per habitatge

20,00€

-Per nau industrial

10,00€

-Per cada fracció de 5 places en garatges comunitaris
-Per cada local comercial

10,00€
15,00€

Si la inspecció no es pot portar a terme el dia i hora
acordat entre Ajuntament i sol·licitant o bé cal una
nova visita, per causes directament imputables a
l’interessat, s’efectuarà una liquidació
complementària de :

40,00€

TOTAL A INGRESSAR

Aquesta liquidació és provisional i no comporta el començament de l’activitat
sol·licitada.
3.- PAGAMENT DE LES TAXES
En el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una
quantia equivalent a l’ import, conegut o estimat, de la taxa.
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El pagament d’aquests conceptes s’haurà de fer mitjançant ingrés o transferència 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 Llicència de Primera Ocupació o Utilització

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

Signatura

Data:
D’acord a la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos
en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Moià.
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