
AUTOLIQUIDACIÓN TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

     Teixeiro, Curtis,……….…., de………………………………de 20  
      

  Asdo: 

A presente autoliquidación unicamente terá valor liberatorio se se acompaña do selo da entidade bancaria.
Contas bancarias de ingreso: Caixa Galicia 2091-0081-67-3110000020 La Caixa 2100-8031-76-0200000323

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados a un ficheiro con datos de  
carácter  persoal  denominado CONTRIBUÍNTES cuxa  finalidade  é  a  xestión  tributaria  e  de  recadación.  Informámoslle  así  mesmo  que  os  datos  poderán  ser  comunicados a  outras  
Administracións Públicas no ámbito de competencias semellantes ou materias comúns en cumprimento da lexislación aplicable. Poderá comunicarnos a súa oposición a este tratamento de  
datos así como exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao Responsable do Ficheiro, Concello de Curtis, Praza de España, 1. 15310 Teixeiro (Curtis), 
sempre acreditando conforme a Dereito a súa identidade na comunicación.
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                CONCEPO IMPORTE A INGRESAR
Licenzas de obras: 1% do orzamento de execución material
Licenzas de primeira ocupación:
▪ vivendas unifamiliares: 
- 63,96 € para vivendas de menos de 150 m2 de superficie construída
- 95,94  € para vivendas de 150 m2 ou máis de superficie construída
▪ edificios de vivendas:
- 16 € por vivenda
- 16 € por cada 100 m2 o fracción comercial o industrial
- 10,66 € por cada 100 m2 o fracción de garaxe e trasteiros
▪ naves e instalacións comerciais ou industriais:
- 95,94 € por edificación
-10,66 € por cada 200 m2 ou fracción
▪ para outras edificacións:
- hasta 200 m2: 0,32 €/ m2 
- de máis de 200 m2 hasta 1000 m2: 1 ,60 €/m2

- de máis de 1000 m2: 2,67 €/m2

Licenza de segregación ou parcelación : 63,96 € por parcela resultante
Instalación de tanques, depósitos de almacenamento de auga, piscinas, depósitos de almacenamento de 
gas, petróleos, gasóleos e similares: 63,96 euros
Cambios do uso dos edificios e instalacións en xeral: 5 % do valor catastral do inmoble, cun mínimo de 
37,32 €
Demolición de edificacións:
Os primeiros 1000 metros cadrados: 0,16 € por metro cadrado
A partir de 1.000 metros cadrados: 0,32 € por metro cadrado deste tramos
A taxa mínima a cobrar será de 63,96 €
Consultas previas, informes, certificados ou cédulas urbanísticas: 
Certificacións urbanísticas: 31,98 €
Certificado de prescrición de infracción urbanística: 334,21 €
Informes xurídicos: 31,98 €
Informes técnicos: 31,98 €
Certificados de antigüidade de vivenda: 334,21 €
Informes de datos catastrais: 31,98 €
Sinalización de aliñación e rasantes: 31,98 €
Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoñible desta ordenanza e non apareza  
especificadas nos epígrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mínima de 63,96 euros
Regras especiais:
a) No caso de solicitude de prórrogas das licenzadas licenzas do epígrafe 1, establécense como tipo de 
gravame as porcentaxes seguintes:

− Prórroga ata 1 ano: 0,20 por 100 sobre o orzamento de execución material
− Prórroga de 1 a 2 anos: 0,40 por 100 sobre o orzamento de execución material.
− Pórroga de 2 a 3 anos: 0,60 por 100 sobre o orzamento de execución material.

b) No caso de modificación de licenzas do epígrafe 1, aplicarase o mesmo tipo que para a solicitude de 
licenza, sobre o presuposto de execución material modificado, con dedución sobre o xa abonado pola 
licenza inicial, sen perxuízo da cota mínima correspondente.

c)  Os cambios de titularidade das licenzas e demais actividades suxeitas á presente taxa 
devengarán unha cota fixa de 31,98 €.

d) No suposto de solicitude de declaración de incursión dunha edificación ou construcción na situación 
legal de fóra de ordenación:

- 63,96 € para vivendas de menos de 150 m2 de superficie construída.
- 95,94 € para vivenda de 150 m2 ou máis de superficie construída.

TOTAL A INGRESAR: 
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NIF/CIF:                                     NOME OU RAZÓN SOCIAL:

APELIDOS

TIPO VÍA                   DOMICILIO

CP:                           MUNICIPIO:                                                        PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO :                                                                TELÉFONO (S):

 


