AUTOLIQUIDACIÓ PER SERVEIS
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
ACTIVITATS DELS CIUTADANS
1. SOL.LICITANT
NOM I COGNOMS:

DNI O CIF:

Domicili:
CP:

Municipi:

Telèfon:

Mail :

2. REPRESENTANT
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:

Població:

Telèfon:

Mail :

3. ESTABLIMENT (NOM COMERCIAL DE L´ESTABLIMENT):

Referència Cadastral:
Situació de l´activitat: (Carrer, plaça, Av...)

Número:

Pis:

4. BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT o instal·lacions:

2

2

5. SUPERFÍCIE EN M DE L´ACTIVITAT: _____________ m
Marqueu amb una X la casella que procedeixi i ens els casos que correspongui segons superfície de
l´establiment indicada.
D´acord amb l´article 6 de d´ordenança fiscal núm. 31 estableix la taxa per la prestació dels serveis
d´intervenció administrativa en l´activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l´inici de les activitats,
estableix que la taxa serà el resultat d´aplicar les següents tarifes

COMUNICACIÓ PRÈVIA D´OBERTURA
2

De superfície inferior o igual als 100 m ........................................................................150,00 €
2

De superfície superior als 100 m ...................................................................................250,00 €
Modificació no substancial de les activitats..................................................................75,00 €

REGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA (activitats incloses a l´Annex III de la Llei 20/2009)
o de llur modificació substancial (inclou la tarifa a la inspecció del funcionament de l´activitat)
2

De superfície inferior o igual als 500 m .........................................................................500,00 €
2

De superfície superior als 500 m ...................................................................................800,00 €
Modificació no substancial de les activitats Annex III..................................................100,00 €
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CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS O INSTAL·LACIONS....................................60,00 €

Regim de comunicació prèvia de les ACTIVITATS RECREATIVES
o de llur modificació substancial (inclou la tarifa a la inspecció del funcionament de l´activitat)

2

De superfície superior als 100 m ...................................................................................500,00 €
Modificació no substancial de les activitats recreatives..............................................100,00 €
6. SIGNATURA DEL SOL.LICITANT:

7. TOTAL A INGRESSAR----------------------------------------------€
8. FORMA DE PAGAMENT:

Ingressar al núm. de compte de La Caixa: ES24 2100 0025 3802 0022 7052, fent
referència al tipus d´activitat i titular i emplaçament.
Data en que s´ha realitzat el pagament realitzat :

--/ -------- /20--

Segell de l´entitat Bancaria, o adjuntar el comprovant de haver realitzat el pagament

TEMPS DE VALIDESA


L'autoliquidació del subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional,
sotmesa a la comprovació corresponent mitjançant l'aplicació correcta de les normes
reguladores de la taxa.



Una vegada finalitzada l'activitat municipal i dictada la resolució municipal que procedeixi
sobre la llicència o permís d’activitats, es practicarà la liquidació definitiva; si aquesta
resulta superior a la provisional, es notificarà la liquidació complementària al subjecte
passiu, i si es inferior es procedirà a retornar la quantitat ingressada en excés, així mateix
s’instruirà l’expedient sancionador si el subjecte passiu hagués incorregut en infracció
tributària.

NOTA IMPORTANT: El pagament de la present autoliquidació NO pressuposa la concessió de la LLICÈNCIA
D'OBERTURA O ACTIVITAT. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, s’informa que les seves dades seran incorporades en el fitxer Expedients i procediments municipals
de l’Ajuntament de Sallent amb la finalitat de tramitar els procediments de llicències d’activitats; no seran cedides a
persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a la Oficina del
Registre general (Pl. de la Vila 1) de l’Ajuntament de Sallent

Sr. Alcalde-president de l´Excm. Ajuntament de Sallent

AUTOLIQUIDACIÓ TAXA per a la prestacions de serveis
d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i
instal·lacions.
Per les següents tràmits d´activitats:
 Comunicació prèvia d´obertura d´activitat
 Comunicació prèvia d´activitats ANNEX III
 Comunicació
recreatives.

prèvia

d´espectacles

públics

i

activitats

 Canvi de Titularitat de l´activitat
Tràmit per autoliquidar la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de
l'administració municipal en activitats i instal·lacions , constitueix el fet imposable de la
taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si les
activitats i instal·lacions, de titularitat pública o privada, que es desenvolupen en el terme
municipal s’ajusten al marc normatiu.

QUI EL POT DEMANAR:
Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats de

l'article 35.4 de la LGT, titulars de l'activitat i/o de la instal·lació que fonamenti la
intervenció de l'Administració, que es desenvolupi en qualsevol dels establiments especificats a
l’Ordenança municipal reguladora de la taxa.

QUAN ES POT FER:
Quan s'inicia l'activitat.
S'entendrà iniciada l'activitat :
1. En la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si
el subjecte passiu la formula expressament
2. En les intervencions municipals iniciades d'ofici o a instància de persona diferent al
subjecte passiu, en la data en què es dicti la resolució d’inici del corresponent
procediment.
3. En altres supòsits d’intervenció municipal, quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable.

.
COM ES POT TRAMITAR:
TELEMÀTICAMENT:

Descarregar formulari de la pagina web www.sallent.cat, realitzeu l’ingrés al núm. de
compte esmentat en l´autoliquidació i adjunteu el comprovant de pagament a la sol·licitud
de la llicència d´activitats, juntament amb la resta de documentació complementaria de
l´activitat.
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Cal saber les dades necessàries per a l’elaboració de l’autoliquidació com la identificació
del local i els m2.
MÉS INFORMACIÓ
Igualment i si procedeix, haurà de presentar-se la declaració d'alta davant l'Agència
Tributària

PREU
Segons les ordenances fiscals vigents.

TEMPS DE VALIDESA


L'autoliquidació del subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional,
sotmesa a la comprovació corresponent mitjançant l'aplicació correcta de les
normes reguladores de la taxa.



Una vegada finalitzada l'activitat municipal i dictada la resolució municipal que
procedeixi sobre la llicència o permís d’activitats, es practicarà la liquidació
definitiva; si aquesta resulta superior a la provisional, es notificarà la liquidació
complementària al subjecte passiu, i si es inferior es procedirà a retornar la
quantitat ingressada en excés, així mateix s’instruirà l’expedient sancionador si el
subjecte passiu hagués incorregut en infracció tributària.

NORMATIVA APLICABLE
Ordenança fiscal núm. 31 Taxa per a la prestació del servei d'intervenció administrativa en l´activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable i pels controls posteriors a l´inici de les activitats

.
SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:
 Ajuntament de Sallent, (departament de Serveis Tècnics)
Telèfon: 93 837 02 00
Horari: Dilluns a divendres (no festius) de 7.30 a 14.30 h

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin
incorporades en un fitxer denominat “Urbanisme” responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 1 , 08650
Sallent (Barcelona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i
seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Plaça de la Vila 1 , 08650 Sallent
(BARCELONA). O bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

