
 

FULL D’AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXA URBANÍSTICA, ICIO I FIANÇA DE 
RUNES EN CAS DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

 
DADES DEL PROMOTOR DE LES OBRES: 
 
En/Na   ................................................................................   major d’edat i amb DNI / NIF .......................  

en representació de    ................................................................................................  DNI / NIF ......................................... 

amb domicili a   ...........................................................................................................................................  

del municipi de    ................................................................................  Telèfon/Fax   ..................................... 

Descripció de les obres   ............................................................................................................................ 

Situació de l’immoble  ................................................................................................................................. 

 
AUTOLIQUIDACIÓ: 
 
A) TAXA URBANÍSTICA: (Ordenança fiscal núm. 31, article 6, epígraf 1.8, 0,55% del pressupost x 0,85, 

amb un mínim de 31,00€ x 0,85. En cas de pintura de façana la taxa serà de 10,54 € ) 
 

VALORACIÓ DE LES OBRES
TOTAL   (0,47% del pressupost, amb un mínim de 26,35 €. Pintura façana 
10,54€)  

 
 
B) ICIO: (Ordenança fiscal núm. 5, article 8, 3,25% del cost de les obres. La pintura de façana no es 

objecte d’ ICIO) 
 

VALORACIÓ DE LES OBRES

TOTAL   (3,25% del cost de les obres)  
 
C) FIANÇA DE RUNES I TERRES: 120,00 €  

 
(EN TOTS ELS CASOS, excepte en els supòsits establerts en els punts i, n, p i u de l’annex de l’imprès 
de la comunicació prèvia. Només en cas d’aquests supòsits no caldrà que dipositin la fiança de runes). 

 
IMPORT TOTAL A INGRESSAR:  
 

TAXA URBANÍSTICA
ICIO

FIANÇA DE RUNES

TOTAL A INGRESSAR  
 
 
Olèrdola,  ____ de  ______________ de 20___ 

RECAPTACIÓ. 
El contribuent ha satisfet la quantitat esmentada, data: 

 
 
 
 
FORMA DE PAGAMENT: La quantitat esmentada, s'haurà de fer efectiva mitjançant ingrés a la Caixa de la Corporació 
(oficina d’hisenda municipal, Ajuntament) amb efectiu o xec bancari, o a qualsevol dels comptes següents: 
 
Banc Sabadell ES70 0081 1676 7200 0101 5509 / BSAB ESBB 
Caixabank  ES08 2100 3562 2822 0001 2403 / CAIXESBBXXX 
 
En el cas de fer el pagament mitjançant transferència bancària, s’haurà de presentar el comprovant d’ingrés per a poder fer 
la comunicació prèvia de les obres. 
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