Selo do rexistro:

SOLICITUDE-LIQUIDACIÓN DE
TAXA POLA EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
(Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Expedición de
Documentos Administrativos, BOP nº 300, do 31/12/2015)

1.

DATOS DO SUXEITO PASIVO:

Nome e apelidos
DNI / NIF

Enderezo

Concello

Provincia

C.P.

Teléfono

Correo electrónico

2.

DESCRICIÓN DO FEITO IMPONÍBEL (1):

(1) Indicar a natureza e o motivo da solicitude.

3. CADRO DE TARIFAS E COTA (artigo 5 da OF):

EPÍGRAFES DE TARIFA

TARIFA (€)

a) Certificados de empadroamento, convivencia e residencia

2

b) Altas, baixas e outras modificacións no padrón de habitantes

2

c) Certificados sobre datos de padróns de habitantes sen soporte
informático

3

d) Certificados sobre datos de padróns tributarios

3

e) Certificados de actos e acordos municipais adoptados nos
últimos 2 anos
f) Certificados de actos e acordos municipais adoptados en data
anterior a 2 anos
g) Certificados de informes municipais obrantes nas oficinas

5
10
25

h) Compulsa de documentos dirixidos ó Concello

1/páxina

i) Compulsa de documentos para dirixir a outras
administracións

2/páxina

j) Informe ou cédula urbanística

30/finca

k) Informes técnicos en procedementos alleos á concesión de
licencias

60

l) Bastanteo de poderes ante a administración municipal

50

m) Documentación gráfica catastral (SIXPAC)

2/finca

n) Certificados electrónicos de datos catastrais e cartografía
dixital

20/finca

Nº DE
SERVIZOS

URXENCIA
(+ 50%)

COTA A
PAGAR

TARIFA (€)

EPÍGRAFES DE TARIFA

ñ) Traspasos de licenzas non previstas nas ordenanzas
específicas

60

o) Expedientes de declaración de ruina

90

p) Fotocopias de documentos municipais non incursas en puntos
anteriores e incluídas ordenanzas e regulamentos municipais

Nº DE
SERVIZOS

0,25/folla

q) Fotocopias de documentos municipais en Din A-3

4/plano

SÍ
NON

BONIFICACIÓN FAMILIA NUMEROSA/PRESTACIÓNS DE
ASISTENCIA SOCIAL

TOTAL COTA A PAGAR

URXENCIA
(+ 50%)

__________________€

En Meira, a ______ de ___________________ de __________.

Asdo.: ____________________________________.

De conformidade coa L.O. 15/1999, infórmaselle que os datos de carácter persoal que se inclúen no presente formulario
pasarán a formar parte dun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable o Excmo.
Concello de Meira, e serán tratados co fin de levar a cabo tódalas xestións relacionadas coa atención a súa solicitude.
Vostede consinte o tratamento destes datos podendo exercer os seus dereitos de acceso, cancelacion, rectificación e oposición
dirixíndose a este Concello.

Espazo reservado para selo acreditativo do pago:

COTA A
PAGAR

