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MODELO DE AUTOLIQUIDACION DE TAXAS E ICIO (1) 

DATOS DO SOLICITANTE: 

NOME: 

APELIDOS: 

DNI/NIE: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

C.P.: LOCALIDADE: 

PROVINCIA: 

TELEFONO FIXO/TELÉFONO MÓBIL: 

CORREO ELECTRONICO: 

COMUNICACIÓN ORDINARIA (CORREO 
POSTAL) (2) 

 COMUNICACIÓN TELEMÁTICA (CORREO 
ELECTRÓNICO HABILITADO) (3) 

 

 

DATOS DO REPRESENTANTE: 

NOME: 

APELIDOS: 

DNI/NIE: 

DIRECCION POSTAL: 

C.P.: LOCALIDADE: 

PROVINCIA: 

TELEFONO FIXO/TELÉFONO MÓBIL: 

CORREO ELECTRONICO: 

COMUNICACIÓN ORDINARIA (CORREO 
POSTAL) (2) 

 COMUNICACIÓN TELEMÁTICA (CORREO 
ELECTRÓNICO HABILITADO) (3) 

 

 

TRÁMITE SOLICITADO 

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA  LICENZA DE OBRA  

 

AUTOLIQUIDACION ICIO 

NÚMERO REXISTRO DO EXPEDIENTE DE URBANISMO: 
TÍTULO DA OBRA A EXECUTAR :  
REFERENCIA CATASTRAL :  

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN 

MATERIAL SEN IVE (A) 

TIPO ICIO 4% 

(B) 

TOTAL ICIO   

(AxB) 

   

TOTAL  

 

Resultado do anterior, procede a realizarse unha autoliquidación correspondente ás taxas urbanísticas e 

ao ICIO pola cantidade que se especifica a continuación: 

 
TOTAL TAXA  

(C) 
Consultar a cuantía 

correspondente a cada unha 
das actuacións no cadro ao 

dorso 

 
TOTAL ICIO  

(D) 
Resultado da táboa anterior 

 
IMPORTE A INGRESAR  

(C+D)  
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De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os 
datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito 
confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica. 

 

 

 

AUTOLIQUIDACION TAXAS URBANISTICAS 

DESCRICIÓN IMPORTE 

Tramitación de licenzas de obras maiores 127,40 € 

Tramitación de licenzas de obras menores, colocación de carteis, 

rótulos, valados publicitarios e similares 

56,39 € 

Tramitación de licenzas de primeira ocupación ou utilización de 

edificios de máis dunha vivenda ou local 

97,07 € (por cada vivenda ou 

local resultante) 

Tramitación de licenzas de primeira ocupación ou utilización vivendas 

unifamiliares 

56,39 € 

Tramitación de licenzas de primeira ocupación ou utilización de naves 

industriais  

83,76 € (por cada unha das 

resultantes) 

Tramitación de expedientes de reposición da legalidade relativa a 
obras maiores (sen posibilidade de legalización  e conducindo á 
execución da demolición) 

127,40 € 

Tramitación de expedientes de reposición da legalidade relativa a 

obras menores (sen posibilidade de legalización  e conducindo á 

execución da demolición) 

56,39 € 

 

(1) En concordancia coa publicación do BOP nº 61 de data 17/04/2020 de Aprobación definitiva da 

modificación da Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora de taxa por licenzas urbanísticas. 

(2) Se o interesado ou o seu representante non fai unha escolla expresa do tipo de comunicación que prefire 

manter coa Administración, entenderase que escolle a ordinaria por correo postal.  

(3) En caso de escoller que a Administración se comunique co interesado ou co seu representante a través 

das vías telemáticas, terá que facilitar un correo electrónico habilitado (precisará de DNI ou CIF electrónico 

para recibir as comunicación). 

Para que sexa efectiva a solicitude é requisito indispensable o pago previo da taxa e imposto 

correspondentes, do que se aportará xustificante bancario no rexistro xeral do Concello de Coristanco.  

O pagamento farase efectivo a través de transferencia bancaria na entidade bancaria Abanca e no número 

de conta IBAN 20 2080 0071 2331 1000 0013 de titularidade municipal. 


