
 

 AUTOLIQUIDACIÓ OBRES MENORS TIPUS B 

2018 
 

Ajuntament de Moià – Plaça St. Sebastià, 1– Tel: 93 830 00 00  ext. 5 -  a/e: urbanisme@moia.cat – www.moia.cat  

 

 

1.-DADES DEL CONTRIBUENT 
 

Nom i cognoms  
 

Raó social  
 

Representant    
 

 

   

  Ubicació de l’obra   
 

 

2.- PAGAMENT D’OBRES 
 

Concepte Imports 

 
Pressupost d’execució de l’obra 

 

 

ICIO (Segons ordenança fiscal número 5) 
Pressupost d’execució x 4%  (També es pot pagar al recollir la llicència) 

 

Bonificacions (Segons ordenança fiscal número 5 art. 6è) 
Bonificació del ..... % segons art.6è punt ...... 

 

Taxa (Segons ordenança fiscal número 14) 
Pressupost d’execució x 0,29% amb import mínim de 125,00 € i 
màxim de 1.200,00€ 

 

Placa d’obres menors                                                           7,00 € 
(També es pot pagar al recollir la llicència. Segons ordenança fiscal número 14) 

 

   
  TOTAL A INGRESSAR 

 

 

Aquesta liquidació és provisional i no comporta el començament de l’obra sol·licitada 
 

3.- FIANÇA 
 

Concepte Import 

Fiança runes                                                                   120,20 €  
(Segons l’ordenança reguladora d'obres número 47 article 57.2, en cas de llicències 
d’obres menors, la fiança s’exigirà a menys que la sol·licitud de llicència vagi 
acompanyada d’un certificat signat pel tècnic competent acreditatiu de què l’obra no 
genera residus).   

                   

 
 

4.- FORMA DE PAGAMENT  
 

El pagament d’aquests conceptes s’haurà de fer mitjançant ingrés o transferència amb les 

següents dades: 

Oficina de destí Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

IBAN ES17 2100-0069-06-0200000342 

Nom ordenant Nom del contribuent 

Concepte Autoliquidació llicència d' obres menors B 
 

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. 

INS-E-001 


