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D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades personals que subministreu, inclosa la vostra adreça electrònica, s'inclouran en el fitxer automatitzat "Registre general d'entrada i sortida de documents", del qual l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de gestionar les entrades i sortides de documents, d'acord amb el que estableixen els articles 151 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Les dades esmentades també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement de l'assumpte, amb les mateixes garanties esmentades per al seu tractament en el Registre i d'acord amb la política de protecció de dades de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l'exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l'article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable.
Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i canceŀlació que legalment us corresponen adreçant-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols o bé per correu postal a l'adreça següent: Plaça del Mercat, 6-9, 17220 - Sant Feliu de Guíxols. Referència: Protecció de dades.
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MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
(Per obres de fins a 150.000 euros)
Dades identificatives del subjecte passiu o obligat al pagament:
Dades identificatives del / la representant: 
Com a
Termini de pagament:
- 15 dies des de la sol·licitud del servei, autorització o la llicència que es tracti. Transcorregut aquest termini sense efectuar l'ingrés, es considerarà la petició com a no presentada i es procedirà al seu arxiu.
Lloc de pagament:
- Mitjançant ingrés número de compte corrent BIC: BSCHESMMXXX IBAN: ES02 0049-1919-37-2110050570 de l'entitat Banco Santander.
Mitjans d'impugnació:
- Recurs de reposició: davant del mateix òrgan del qual emana l'acord, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data d'aquesta liquidació, entenent-se desestimat si transcorregut un mes des de la seva presentació no es rep notificació expressa de la resolució.
- Contenciós administratiu: davant del Jutjat Contenciós - Administratiu de la província de Girona, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la resolució del de reposició, i en cas de manca de resolució expressa, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia següent del transcurs del mes mitjançant el qual s'entén desestimat l'esmentat recurs de reposició previ.
 
ELS INGRESSOS SENSE VALIDACIÓ MECÀNICA O JUSTIFICANT ADJUNT NO ES CONSIDERARAN VÀLIDS
Original per a l'interessat 
Càlcul de la quota:
Camp extensible
Camp extensible
Exercici	:
Codi d'ingrés: 
Base Imposable:
El cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres.1.- Base imposable provisional: és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, objecte de la llicència, presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi Professional corresponent dins de l’any de la concessió de la llicència. En obres que es sol·licitin d'acord amb un projecte tècnic d’arquitecte, la base imposable provisional serà el pressupost d’execució material segons el càlcul del pressupost de referència establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.2.- Base imposable definitiva: es determinarà una vegada s’acabin les obres o al termini de la llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres realment executades, i el seu cost real i efectiu, mitjançant declaració acreditada documentalment pel tècnic director de l’obra o pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.
Tipus de Gravamen:
Quota:
1801
Codi d'ingrés
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- Mitjançant ingrés número de compte corrent BIC: BSCHESMMXXX IBAN: ES02 0049-1919-37-2110050570 de l'entitat Banco Santander.
Mitjans d'impugnació:
- Recurs de reposició: davant del mateix òrgan del qual emana l'acord, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data d'aquesta liquidació, entenent-se desestimat si transcorregut un mes des de la seva presentació no es rep notificació expressa de la resolució.
- Contenciós administratiu: davant del Jutjat Contenciós - Administratiu de la província de Girona, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la resolució del de reposició, i en cas de manca de resolució expressa, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia següent del transcurs del mes mitjançant el qual s'entén desestimat l'esmentat recurs de reposició previ.
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El cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres.1.- Base imposable provisional: és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, objecte de la llicència, presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi Professional corresponent dins de l’any de la concessió de la llicència. En obres que es sol·licitin d'acord amb un projecte tècnic d’arquitecte, la base imposable provisional serà el pressupost d’execució material segons el càlcul del pressupost de referència establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.2.- Base imposable definitiva: es determinarà una vegada s’acabin les obres o al termini de la llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres realment executades, i el seu cost real i efectiu, mitjançant declaració acreditada documentalment pel tècnic director de l’obra o pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.
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El cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres.1.- Base imposable provisional: és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, objecte de la llicència, presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi Professional corresponent dins de l’any de la concessió de la llicència. En obres que es sol·licitin d'acord amb un projecte tècnic d’arquitecte, la base imposable provisional serà el pressupost d’execució material segons el càlcul del pressupost de referència establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.2.- Base imposable definitiva: es determinarà una vegada s’acabin les obres o al termini de la llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres realment executades, i el seu cost real i efectiu, mitjançant declaració acreditada documentalment pel tècnic director de l’obra o pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.
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- Recurs de reposició: davant del mateix òrgan del qual emana l'acord, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data d'aquesta liquidació, entenent-se desestimat si transcorregut un mes des de la seva presentació no es rep notificació expressa de la resolució.
- Contenciós administratiu: davant del Jutjat Contenciós - Administratiu de la província de Girona, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la resolució del de reposició, i en cas de manca de resolució expressa, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia següent del transcurs del mes mitjançant el qual s'entén desestimat l'esmentat recurs de reposició previ.
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