
Subjecte passiu (1):

NIF/CIF :  

Fet imposable (2):  

Descripció Fet Imposable (2):  

Domicili de la construcció, instal.lació o obra :

Tipus Obra (3) :  

Import mínim segons tipus obra (3) :  

Pressupost d'Execució Material (4):  

COST DE LA CONSTRUCCIÓ SEGONS MODULS (6)

Grup 1

Tipus d'edificació (6) :  

Número del tipus d'edificació (6):  

Superfície construida de l'edificació (7):  

DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ DE 
L'IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

I DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANISTIQUES
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Superfície construida de l'edificació (7):  

Valor €/m2 assignable al tipus d'edificació (6) :  
Factor corrector per reforma parcial de l'edifici
que no afecti la seva estructura (8) :  
Factor corrector per reforma parcial de l'edifici
que afecti la seva estructura (9) :  

Cost estimat d'aquest tipus d'edificació (10):
Grup 2

Tipus d'edificació (6) :  

Número del tipus d'edificació (6):  

Superfície construida de l'edificació (7):  

Valor €/m2 assignable al tipus d'edificació (6) :  
Factor corrector per reforma parcial de l'edifici
que no afecti la seva estructura (8) :  
Factor corrector per reforma parcial de l'edifici
que afecti la seva estructura (9) :  

Cost estimat d'aquest tipus d'edificació (10):
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Grup 3

Tipus d'edificació (6) :  

Número del tipus d'edificació (6):  

Superfície construida de l'edificació (7):  

Valor €/m2 assignable al tipus d'edificació (6) :  
Factor corrector per reforma parcial de l'edifici
que no afecti la seva estructura (8) :  
Factor corrector per reforma parcial de l'edifici
que afecti la seva estructura (9) :  

Cost estimat d'aquest tipus d'edificació (10):  

Total Cost Estimat Construcció s/mòduls (11):

Base Imposable (12) :  

Tipus impositiu impost obres (13) :  

Tipus impositiu taxa llicències urbanístiques(16):  

Quota Impost d'Obres(15) :  

Quota Taxa Llicències urbanístiques(17) :  

Bonificació Impost d'obres (14) :  

Import de la bonificació de l'impost d'obres(14):  
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Import de la bonificació de l'impost d'obres(14):  

Bonificació Taxa Llicències urbanístiques (18) :  

Import de la bonificació de la Taxa llic.urb.(18):  

Deute Impost d'obres (19) :

Deute Taxa Llicències urbanístiques (20) :

Nom i cognoms del presentador:  

DNI/CIF  

Adreça:  

Telèfon:  

Molins de Rei,       de                        de 20

Signatura
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