
AUTOLIQUIDACIÓ

DADES DEL/LA SOL·LICITANT

DNI / NIF Cognoms / Raó social Nom

Domicili (C/, Av. Pl.) Núm. Bloc Esc. Pis Pta. CP

Municipi Província Telèfon Correu-e            Notificació electrònica   

DADES DEL/LA REPRESENTANT (si correspon)

 S’adjunta DNI/CIF del/la representant  S’adjunta document acreditatiu de la representació

DNI / NIF Cognoms / Raó social Nom

Domicili (C/, Av. Pl.) Núm. Bloc Esc. Pis Pta. CP

Municipi Província Telèfon Correu-e            Notificació electrònica   

PEM ------------ Pressupost execució material (sense IVA)

TOTAL PEM:

TAXA ADMINISTRATIVA

PEM = o < 6.000 € -------------- 54 €

PEM       > 6.000 € -------------- 0,9% PEM

ICIO (Impost construccions, instal·lacions i obres) 2,4% del PEM 

OVP (Ocupació de via pública) Dies x m2(ocupació) x 0,2  (Mínim 15€)

TOTAL:

El/la sotasignat consent expressament que les seues dades personals siguen incorporades a fitxers titularitat de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna, Pl. de la Constitució, 1 46750 de
Simat  de  la  Valldigna  (València-Espanya),  sent  tractats  per  aquesta  sota  la  seua  responsabilitat,  amb la  finalitat  de  gestió  administrativa,  documental  i  de  sol·licituds  tenint  el/la
sotasignat  dret  d´accés,  rectificació,  cancel·lació,  oposició,  limitació  i  portabilitat  respecte  de  les  dades  personals  que  consten  en  els  esmentats  fitxers,  podent  revocar  el  seu
consentiment per escr it  en qualsevol  moment  (Llei  Orgànica  3/2018,  de 5 desembre, protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament de l´UE 2016/679)
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Autoliquidació provisional taxa de documents administratius

Del detall de la sol·licitud es deprén el següent import a autoliquidar:       TOTAL A INGRESSAR:                           €

L’ingrés d’aquest import s’haurà d’efectuar al següent núm. de compte de l’entitat LA CAIXA, indicant el 
següent en el concepte de la transferència: NOM de la persona que signa la sol·licitud
ES22 2100 7395 8622 0002 5433

Simat de la Valldigna, ____d______________de 20___

El/la sotasignat consent expressament que les seues dades personals siguen incorporades a fitxers titularitat de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna, Pl. de la Constitució, 1 46750 de
Simat  de  la  Valldigna  (València-Espanya),  sent  tractats  per  aquesta  sota  la  seua  responsabilitat,  amb la  finalitat  de  gestió  administrativa,  documental  i  de  sol·licituds  tenint  el/la
sotasignat  dret  d´accés,  rectificació,  cancel·lació,  oposició,  limitació  i  portabilitat  respecte  de  les  dades  personals  que  consten  en  els  esmentats  fitxers,  podent  revocar  el  seu
consentiment per escr it  en qualsevol  moment  (Llei  Orgànica  3/2018,  de 5 desembre, protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament de l´UE 2016/679)
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