
Nom i cognoms/ Nom de l'empresa, associació, comunitat, etc...                               CIF/NIF/NIE/Passaport

Nom i cognoms de la persona representant  (si s’escau)     DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

DADES DE L’ACTIVITAT
Adreça de l'activitat

Descripció de l'activitat

DADES DE L’AUTOLIQUIDACIÓ
Marqueu la casella que procedeixi

      Concepte        Import (€)
     Comunicació de canvi de titularitat d'activitat (FUE 4)                                                                  503,88€
     Comunicació prèvia ambiental ( annex III )            1.415,07€
     Comunicació prèvia d'activitats innòcues               805,33€
     Comunicació prèvia d'obertura (FUE 2)               805,33€

     Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle           424,51€
     o activitat recreativa

     Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre                             424,51€
     les persones o el medi ambient

     Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i       1.415,07€
     activitats recreatives ordinàries
     Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables           893,05€

     Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari         893,05€
     Consulta prèvia de classificació de l’activitat              169,81€

     Declaració responsable d’activitats innòcues              685,34€

     Declaració responsable d'obertura (FUE 1)              685,34€

     Informe urbanístic (amb possessió de llicència prèvia)             125,68€

     Informa urbanístic (sense possessió de llicència prèvia)             313,19€

     Llicència ambiental (annex II)             2.387,26€

     Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives          2.387,26€

     Llicència d'establiments oberts al públic de règim especial          2.387,26€

Continua en el full següent

AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 
EN L’ACTIIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA 
LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS 
POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

DADES PERSONALS

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.



Bonificacions (marqueu la casella que procedeixi i calculeu la bonificació a aplicar)

     90% (amb un mínim de 105,95€) si el canvi de denominació de la societat no implica una      €
     variació dels anteriors titulars de l’activitat        
     30% si en el trasllat de l’activitat, correctament legalitzada i pertanyent al mateix titular, s’ha                          €
     finalitat correctament el tràmit de baixa de l’anterior ubicació
     100% si el sol·licitant és una entitat sense ànim de lucre, associació de comerciants de       €
     Palau-solità i Plegamans o activitats organitzades per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

   QUOTA TOTAL A INGRESSAR (calculeu la quantitat total a ingressar)        €

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

20211-010 v2 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre   de 019   Signatura
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