DECLARACIÓN - AUTOLIQUIDACIÓN

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA ACTIVIDADE DE CONTROL E VERIFICACIÓN
DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
1.DATOS DO SUXEITO PASIVO CONTRIBUINTE
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CIF/NIF

DOMICILIO COMPLETO

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

2.DATOS DO REPRESENTANTE / SUBSTITUTO DO CONTRIBUINTE / ALUMNO
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

CIF/NIF

DOMICILIO COMPLETO

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

3. FEITO IMPONIBLE

DATO ESPECÍFICO**:

BASE IMPOÑIBLE

COEFICIENTE

X

IMPORTE A INGRESAR

=

4.COTA TRIBUTARIA

IMPORTE TOTAL A INGRESAR:
LUGARES DO INGRESO
ABANCA

BANCO SABADELL

LA CAIXA

PRAZO DO INGRESO
O específico regulamentariamente
O/A declarante manifesta ser certos os datos consignados no presente documento
…………….., ………… DE …………………………… DE ………….
O/A DECLARANTE
Asdo.:
NIF:
IMPORTANTE: Cubrirase este impreso a máquina ou letra de imprenta, asegurándose de que en todas as
copias son lexibles os seus datos.

O PRESENTE DOCUMENTO SERÁ NULO SE
LEVA EMENDA. FALTA DE CERTIFICACIÓN
MECÁNICA OU SELO E SINATURA
AUTORIZADA.

** DATOS OBRIGATORIOS
De conformidade co disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámolo de que o responsable
de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é CONCELLO DE CEE, cuxa finalidade é poder atender
as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros,
salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento
dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE CEE dispón de
formularios específicos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu documento
de identidade en: DOMINGO ANTONIO DE ANDRADE, S/N, 15270 - CEE (A CORUÑA) ou na sede electrónica municipal:
https://sede.cee.gal

DECLARACIÓN - AUTOLIQUIDACIÓN

Artigo 5.- Cota tributaria
1.

A cota tributaria determinarase por unha cota fixa establecida en función da actividade a desenvolver
e modulada en función da superficie do local e a condición de actividade clasificada a efectos do
Regulamento da actividades molestas, nocivas, insalubres ou perigosas (nos casos que aínda
proceda).

2.

De conformidade co disposto no apartado anterior, as cotas tributarias determinaranse de acordo
coa seguinte tarifa:
a) Licenzas, comunicación previa ou declaración responsable de tramitación ordinaria para o
exercicio de actividades comerciais, artesanais ou de servizos: 150 euros polos 50 primeiros m 2
ou fracción. 0,75 euros por cada m2 que supere os 50 m2.
b) Licenzas, comunicación previa ou declaración responsable de tramitación ordinaria para o
exercicio de actividades empresariais fabrís ou da construción: 200 euros polos 50 m2 ou fracción.
1 euro por cada m2 que supere os 50 m2 .
c) Licenzas, comunicación previa ou declaración responsable para actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas, e outras de tramitación especial (nos casos que ainda proceda) relativas a
establecementos comerciais, artesanais ou de servizos: 250 euros polos 50 primeiros m 2 ou
fracción, 1,50 euros por cada m2 que supere os 50 m2 .
d) Licenzas, comunicación previa ou declaración responsable para actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas, e outras de tramitación especial (nos casos que ainda proceda) relativas a
establecementos fabrís ou da construción: 300 euros polos 50 primeiros m 2 ou fracción, 1,50
euros por cada m2 que supere os 50 m2 .

3.

Ás tarifas determinadas de conformidade co disposto no apartado anterior aplicaránselles un
coeficiente do 1,20 se a actividade se sitúa no núcleo urbano de Cee.
Cando nun establecemento se exercesen varias actividades, para os efectos de cómputo de tarifas
desta ordenanza, terase en conta a cota por esta taxa máis alta das que correspondan.
A obrigación de contribuir non se verá afectada pola denegación da licenza solicitada, pola
desconformidade coa comunicación previa ou declaración responsable nin pola posterior renuncia
ou desistencia do solicitante.
No caso de cambio de titularidade do establecemento establécese unha única tarida de 60 euros que
corresponderá aos gastos de tramitación da documentación.

4.
5.

6.

De conformidade co disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámolo de que o responsable
de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é CONCELLO DE CEE, cuxa finalidade é poder atender
as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros,
salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento
dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE CEE dispón de
formularios específicos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu documento
de identidade en: DOMINGO ANTONIO DE ANDRADE, S/N, 15270 - CEE (A CORUÑA) ou na sede electrónica municipal:
https://sede.cee.gal

