AUTOLIQUIDACIÓ TAXA OBERTURA
ESTABLIMENTS

SUBJECTE PASSIU
Nom i Cognoms
Adreça
Població
Telèfon
DNI
REPRESENTANT
Nom i Cognoms
Adreça
Població
Telèfon
DNI

DADES ACTIVITAT
ANNEX I O ANNEX II
Fins a 100 m2
: 600 €
De 100 a 500 m2 : 900 €
De 500 a 1000 m2 :1200 €
De més de 1000 m2:1500 €
ANNEX III
Fins a 100 m2
: 300 €
De 100 a 500 m2 : 450 €
De 500 a 1000 m2 : 600 €
De més de 1000 m2:750 €
INOCUA.......215 €
REDUCCIONS
Activitats agràries i ramaderes: reducció del 50 %.
Dipòsits de GLP: reducció del 50 %.
Revisió, adequació i control d’autoritzacions, llicències i permisos ambientals
Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a llicència o autorització
ambiental: Reducció del 50 % de les tarifes d’aplicació establertes al paràgraf 2 i 4.
Control periòdics mediambientals –no inicials— de les activitats subjectes a règim
de llicència o autorització ambiental i comunicació prèvia: Reducció del 25 % de les
tarifes d’aplicació establertes als paràgrafs 2, 3 i 4

6.3 L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a la normativa
vigent, tributaran el 25 % de les tarifes que corresponguin segons paràgrafs anteriors,
sempre que no s’hagi ampliat la indústria o s’hi hagin introduït canvis substancials
respecte del permís o llicència anterior.
No obstant, tributaran per la tarifa integra que segons el paràgraf 4.2 correspongui, les
llicències i autoritzacions per a l’adequació d’establiments i indústries en tramitades en
acompliment del que determina la Llei 4/2004, d’1 de juliol i posterior normativa de
desplegament (Decret 50/2005, de 31 de març)”
7.- Canvis, ampliacions, reformes d’activitat i obertura temporal:
7.1 Els canvis d’activitat en un mateix local, tributaran com si es tractes d’una primera
obertura.
7.2 Les ampliacions de locals o establiments sense canvi o introducció d’una nova
activitat: Tributaran el 50% de la tarifa que correspongui a l’obertura.
7.3 La introducció de noves activitats en un mateix local: Tributaran el 50 % de la tarifa
que correspongui a l’obertura.
7.4 Obertures temporals (en motiu de trasllats provisionals per obres, etc…) i per un
període inferior a 6 mesos, tributaran el 25% de la tarifa corresponent a la primera
obertura.
8.- Canvis de titularitat i transmissions: 120,20 €

Riudarenes,

de 2008

Signatura del sol·licitant

Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de Riudarenes

L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades
en aquest formulari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de
l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a la finalitat de <GESTIÓ
EXPEDIENTS AJUNTAMENT> i autoritza la cessió de les dades quan sigui imprescindible
per al compliment de la prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el grau
de protecció adequat segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, prenent-se les
mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat per part de tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i
cancel·lació en compliment de l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals –
Departament d’Atenció a l’interessat en matèria de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 - 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de
sol·licitud vigents.

