Ajuntament Els Poblets
LLICÈNCIA AUTOLIQUIDACIÓ TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

LLICÈNCIA SOL·LICITADA:
Llicència de parcel·lació i/o segregació (Ref. 32100)
Llicència de moviments de terra i/o desmonte com a conseqüència de farcit,
buidat o explanació de solars. (Ref. 32100)
Llicència de primera o segona utilització dels edificis i/o modificació de l’ús
d’aquests.(Ref. 322)
1.- DADES DEL SUBJECTE PASSIU:
NOM I COGNOMS:
DNI/ NIE/ CIF:
DOMICILI:
2.- DADES DE LA LLICÈNCIA:
UBICACIÓ:
Llicència de parcel·lació i/o segregació:
Llicència de moviments de terra i/o desmonte com a conseqüència de farcit,
buidat o explanació de solars:
___________ m3
Llicència de primera o segona utilització dels edificis i/o modificació de l’ús
d’aquests: Superfície útil: ___________ m2.
3.- LIQUIDACIÓ:
Llicència de parcel·lació i/o segregació: 1 €./ m2
QUOTA A INGRESSAR: __________ €.
Llicència de moviments de terra i/o desmonte com a conseqüència de farcit,
buidat o explanació de solars: 1 €./ m3.
QUOTA A INGRESSAR: __________ €.
Llicència de primera o segona utilització dels edificis i/o modificació de l’ús
d’aquests: 90 €. per cada expedient més 0,3 €./m2
QUOTA A INGRESSAR: ____________ €
El compareixent formula aquesta autoliquidació per a acreditar el pagament de
la TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, que té caràcter de provisional
trobant-se subjecta a comprovació, sense que aquest pagament implique en cap cas la
concessió de la llicència urbanística sol·licitada.
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RECLAMACIONS PER AUTOLIQUIDACIÓ: De conformitat amb l’article 8 y la disposició
addicional tercera del Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el procediment per a
la realització de devolucions d’ingressos indeguts de naturalesa tributària, que resulta d’aplicació a les
Entitats locals, conforme a la disposició addicional quinta del mateix, l’obligat tributari que considera que
l’autoliquidació presentada en l’Ajuntament ha perjudicat de qualsevol modo els seus interessos legítims
i/o ha donat lloc a la realització d’un ingrés indegut podrà sol·licitar de l’Administració municipal la seua
rectificació i, en el seu cas, la restitució d’allò indegudament ingressat, presentant la corresponent sol·li citud, abans de que aquesta haja practicat la liquidació definitiva o, en el seu defecte prescribisca tant el
dret de l’Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació, com el dret a
la devolució de l’ingrés indegut.
Transcorreguts tres mesos sense que l’Administració tributària municipal notifique la seua decisió,
l’obligat tributari podrà esperar la resolució expressa de la seua petició o, sense necessitat de denunciar la
mora, considerar confirmada per silenci Administratiu l’autoliquidació i desestimada, en el seu cas, la
sol·licitud de rectificació i/o devolució de l’ingrés indegut, a l’efecte de deduïr, front a aquesta resolució
presumpta, el corresponent recurs de reposició, si l’interessat decidira interposar-lo.
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