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TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS 

AUTOLIQUIDACIÓ  
 

REFª: 32300 

 

 

 

DATA: 

 

SUBJECTE PASSIU:  

 

D.N.I./N.I.F./C.I.F/: 

 

DOMICILI: 

 

DOCUMENT SOL·LICITAT: 

     Consultes prèvies i informes urbanístics 

       Per cada consulta prèvia i/o informe urbanístic..................................... 60,00 € 

      Cèdul·les Urbanístiques. 

Per cada cedul·la urbanística .........................................................................90,00 € 

 Plans Parcials o Especials d’ordenació. 

 Per cada expedient de Pla Parcial.............................................................3.000 € 

 Per cada expedient de Pla Especial...........................................................2.500 € 

 Per cada expedient de modificació de Pla Parcial ...................................1.500 € 

 Per cada expedient de modificació de Pla Especial..................................1.250 € 

Estudis de detall 

 Per cada expedient d’Estudi de detall...................................................... 1.000 € 

 Per cada expedient de modificació d’Estudi de detall................................ 500 € 

Alineacions , rasants i replantejaments 

Per a l’exacció d’aquesta taxa  seran d’aplicació les següents tarifes: 

 Per cada alineació i rasant assenyalada sobre el terreny fins a 12 metres, qualsevol 

que siga la categoria del carrer:.....................................................................100 €. 

 Per cada metre o fracció d'excés: .....................................................................2 €. 

 Per cada replantejament per a la construcció d’habitatges, edificis agrícoles o 

industrials, fora de població: 100 €. 

Projectes de reparcel·lació 

 Per cada expedient de reparcel·lació..........................................................3.000 € 

 Per cada m2 a partir de 50.000 m2 de superfície resultant..........................0,02 € 
Projectes d’Urbanització o d’infrastructures 

 Per cada expedient..................................................................................... 2.000 € 

 Per cada milió de cost del pressupost d’execució........................................6,00 €  

 Programes d’Actuació Integrada 

 Tramitació de Programes d’Actuació Integrada per iniciativa particular: 

 Si no preten la modificació de determinacions de l’ordenació 

estructural................................................... 0,10 €/m2 de sòl de l’àmbit del P.A.I. 

http://www.elspoblets.es/


 Si preten la modificació de determinacions de l’ordenació 

estructural................................................... 0,20 €/m2 de sòl de l’àmbit del P.A.I. 

 Tramitació d’expedients derivats de l’adjudicació del Programes 

 Si no preten la modificació de determinacions de l’ordenació 

estructural.............................................0,20 €/m2 de sòl de l’àmbit del programa 

 Si preten la modificació de determinacions de l’ordenació 

estructural............................................  0,40 €/m2 de sòl de l’àmbit del programa 

 

 

TARIFA APLICABLE: ________________ 

 

LLOC PER A EFECTUAR L’INGRÉS 

   

BANCO SABADELL SOLBANK                                       CAIXABANK 

OFICINA DELS POBLETS                                         OFICINA ELS POBLETS 

CC. ES34 0081-1142-93-0001016705                   CC ES60  2100 8015 0902 00022713 

 

 

 

 

 

 

Signatura:_________________ 

 

 

 

 

 

* En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les seues dades personals seran 

tractades i quedaran incorporades en un fitxer,el titular del qual es l’AJUNTAMENT 

DELS POBLETS. La finalitat de l’esmentat fitxer és la correcta gestió de la relació 

comercial entre la seua empresa i l’Ajuntament dels Poblets. Així mateix l’informen que 

les seues dades poden ser cedides a altres administracions públiques i qualsevol altra 

cessió prevista en la Llei. Vosté pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 

i oposició en els termes establerts en la normativa vigent dirigint-se a: AJUNTAMENT 

DELS POBLETS. Avda. Jaume I, nº 7.- 03779 ELS POBLETS (Alacant). 

 

 

 
 

 


