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Full d’autoliquidació
comunicació prèvia obres menors
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - P0816200J - Tel. 93 767 15 60 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Identificació de la sol.licitud de comunicació prèvia d'obres menors:

Sol·licitant:
Emplaçament de les obres:
Autoliquidació:
€

Pressupost:

Empresa constructora:

Taxa:
Pressupost menor a 9.000€: Taxa = 102€
Taxa:

€

ICIO:
Impost construcció, instal·lació i obres= 3,70% del pressupost d’execució material (sense IVA): ICIO:

€

Pressupost major a 9.000€: Taxa = 1,16% del pressupost d’execució material (sense IVA):

Total a ingressar:

€

Pagament d'autoliquidació:

Podeu pagar la present autoliquidació:
* Pagament amb codi de barres: En qualsevol caixer de Caixabank, amb l'opció de "pagaments amb codi de barres",
especificant l'import i nom que figura en el present formulari.
* Pagament amb transferència bancaria: Podeu pagar la present autoliquidació mitjançant transferència bancària al
compte corrent: ES45 2100 3112 1122 0000 0732.
A l’efectuar el pagament, no oblideu indicar juntament amb l’import, la identificació de la sol.licitud que realitzeu
(objecte de la sol.licitud).
El document acreditatiu del pagament, junt el full d’autoliquidació, s’adjuntaran
a la sol.licitud ja sigui el tramit presencial o electrònic a travès de la Seu Electrònica.
Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del
tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestió de les comunicacions prèvies d'obres menors
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al
domicili del responsable.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web: http://www.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

A Pineda de Mar,

de

del 20

Signatura de la persona interessada:
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