AUTOLIQUIDACIÓ DE FIANCES NÚM.___________/20_____
Declaració-liquidació que formula de compliment amb el que disposen l’Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per a
llicències urbanístiques i les fiances corresponents i l’Ordenança municipal de gestió de runes i terres.

NÚMERO D’EXPEDIENT___________ ADREÇA DE L’OBRA:_______________________________________
CONTRIBUENT:
Nom i cognoms/raó social ______________________________________________ DNI/NIF___________________________
Domicili fiscal _______________________________________________________ Telèfon____________________________
Municipi ____________________________________________________________ CP________________________________

CONCEPTES LIQUIDATS: FIANCES

QUOTA

PER GESTIÓ DE RESIDUS (RUNES I TERRES):
OBRA MENOR (20 €):

______________________________ €

OBRA MAJOR: En el cas d’obres majors, caldrà presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència
d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor,
el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
PER GARANTIR LA CORRECTA NETEJA I REPARACIÓ DE DESPERFECTES A LA VIA PÚBLICA I ELS SEUS
ELEMENTS:
OBRA MENOR (60 €):

______________________________ €

OBRA MAJOR:
Voreres d’amplada inferior a 1 m: 100 €/ml de vorera

__________ Metres x 100 €/ml = _____________________€

Voreres d’amplada entre 1 i 2 m: 125 €/ml de vorera

__________ Metres x 125 €/ml = _____________________€

Voreres d’amplada superior a 2 m: 150 €/ml de vorera

__________ Metres x 150 €/ml = _____________________€

TOTAL A INGRESSAR: ______________________ €
Signatura del declarant

Segell i signatura de l’Ajuntament

Data _______________________________________

Data _____________________________________

PAGAMENT
La quantitat resultant es farà efectiva mitjançant transferència bancària, indicant clarament el NOM, CONCEPTES LIQUIDATS I
ADREÇA DE L’OBRA, al següent compte bancari:
BANC DE SABADELL: ES20 0081 0248 8000 0111 3413
Rbla. Onze de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  Fax 972 46 43 71  NIF: P1704900-H
 http://www.cassa.cat   urbanisme@cassa.cat

INSTRUCCIONS PER A LES AUTOLIQUIDACIONS D’ICIO, TAXES, I FIANCES D’OBRES
A les sol·licituds de llicències d’obra o comunicats previs d’obra cal adjuntar els justificants del pagament
de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), de les taxes i de les fiances corresponents. Per
això disposem de DOS models d’autoliquidació.
i)

AUTOLIQUIDACIÓ DE L’ICIO I TAXES.
Un cop omplert el model d’autoliquidació amb els imports de l’impost i la taxa que us correspon
podeu enviar el model d’autoliquidació a Xaloc al correu electrònic cassa@xalocgirona.cat i us
enviaran una carta de pagament per poder-la pagar a qualsevol entitat bancària.
La carta de pagament també podeu recollir-la a les oficines de Xaloc situades al carrer Ample,
núm. 33, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. No oblideu aportar el model
d’autoliquidació degudament omplert.
Un cop fet el pagament, haureu de presentar a l’ajuntament el model d’autoliquidació omplert
acompanyat del corresponent justificant de pagament d’ICIO i taxes, necessari per a
l’autorització de les obres.

ii) AUTOLIQUIDACIÓ DE LES FIANCES.
FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA NETEJA I REPARACIÓ DE DESPERFECTES A LA
VIA PÚBLICA I ELS SEUS ELEMENTS:
Un cop omplert el model d’autoliquidació amb l’import de la fiança que us correspon, el
pagament es fa mitjançant ingrés o transferència al compte del Banc Sabadell següent: ES20
0081 0248 8000 0111 3413.
FIANÇA PER GESTIÓ DE RESIDUS (RUNES I TERRES):
En el cas d’obres menors, un cop omplert el model d’autoliquidació amb l’import de la fiança
que us correspon, el pagament es fa mitjançant ingrés o transferència al compte del Banc
Sabadell següent: ES20 0081 0248 8000 0111 3413.
En el cas d’obres majors, caldrà presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud
de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest
document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de
dipòsit per a la posterior gestió.
JUSTIFICANTS DEL PAGAMENT: Un cop fet el pagament, haureu de presentar a l’ajuntament
el model d’autoliquidació omplert acompanyat dels corresponents justificants de pagament de
les fiances, ja sigui les ingressades a l’ajuntament o bé al gestor de residus autoritzat, segons
correspongui.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el departament d’urbanisme al telèfon 972464370.
Rbla. Onze de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  Fax 972 46 43 71  NIF: P1704900-H
 http://www.cassa.cat   urbanisme@cassa.cat

