Ajuntament Els Poblets
Ref: 32901
TAXA PER LLICÈNCIA SOBRE OBERTURA D’ESTABLIMENTS
LLICÈNCIA D’ACTIVITATS NO QUALIFICADES (COMUNICACIÓ
AMBIENTAL)
SUBJECTE PASSIU:
DNI:
SITUACIÓ:
Fet imposable: Sol·licitud de comunicació ambiental d’un local destinat a.....................
Base imposable: Superfície total del perímetre del local, i en el seu cas, per la suma de
totes les seues plantes:
TARIFA APLICABLE
Superficie
Fins 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 200 m2
Més de 201 m2
Quota:

Tarifa
120 €
180 €
300 €
1,50 €/m2

Euros

Lloc per efectuar l’ingrés:
BANC SABADELL
OFICINA DELS POBLETS
IBAN: ES34 0081 1142 9300 0101 6705
CAIXABANK
IBAN: ES60 2100 8015 0902 0002 2713
SWIFT - CAIXESBB
El compareixent formula aquesta autoliquidació per a acreditar el pagament de la TAXA
PER LLICÈNCIES D’OBERTURA, que té caràcter de provisional trobant-se subjecta
a comprovació, sense que aquest pagament implique en cap cas la concessió de la
llicència sol·licitada.
ELS POBLETS,
d’
EL DECLARANT

de 20

Ajuntament Els Poblets
* En compliment d’allò previst en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de

desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem
que les dades arreplegades s’incorporaran i tractaran en el fitxer de dades de esta
Entitat, que seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per
a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot document
d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient,
en virtut de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i demés legislació vigent atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan
responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT ELS POBLETS i la persona interessada
podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del
Reglament (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS
(ALACANT), o a l’adreça de correu electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest
fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat de control a la qual podrà
dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades.

