
AUTOLIQUIDACIÓN TAXA POR CONCESIÓN DE LICENZAS E
OUTROS SERVIZOS URBANÍSTICOS
MODELO RE/600

-

SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Persona física: nome Primer apelido Segundo apelido DNI NIE PASAPORTE

Persoa xurídica: Nome ou razón social Sigla ou nome CIF

Datos do representante (se procede, en cuxo caso se achegará o correspondente documento de outorgamento do poder de representación)

Persona física: nome Primer apelido Segundo apelido DNI   NIE PASAPORTE

Enderezo para efectos de notificacións (do solicitante ou do representante se procede)

Tipo de vía Nome da vía Número / Quilómetro Letra / Portal Codigo Postal

Poboación Municipio Provincia ou País

Outros Medios de contacto (do solicitante ou do representante se procede)

Teléfono fixo Teléfono móvil Enderezo de correo electrónico Fax

TARIFA: IMPORTE

1  LICENZAS DE OBRA MENOR CUN ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL DE ATA 3.000 € 15,60 €

2  LICENZAS DE OBRA MENOR CUN ORZAMENTO DE EXCUCIÓN MATERIAL IGUAL OU SUPERIOR A 3.000,01 € 36,40 €

3  LICENZAS DE OBRA MAIOR 52,00 €

4  LICENZAS DE DEMOLICIÓN 36,40 €

5  LICENZAS DE PARCELAMENTO, SEGREGACIÓN, DIVISIÓN OU AGREGACIÓN 36,40 €

6  LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 36,40 €

7  INFORMES URBANÍSTICOS 20,80 €

8  CERTIFICACIÓNS URBANÍSTICAS 20,80 €

9  TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE INCURSIÓN EN SITUACIÓN DE FORA DE ORDEACIÓN 62,40 €

LIQUIDACIÓN

TIPO OU TARIFA IMPORTE A INGRESAR

Cortegada,   de    de 
O solicitante ou representante legal

Asdo: 

ENTIDADE BANCARIA

IMPRESIÓN DE TRES EXEMPLARES: Interesado, Concello e Entidade Bancaria.
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VALIDACIÓN MECÁNICA OU SELO



INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR

Cubra os datos da persoa física ou xurídica que formula a solicitude e do seu representante se procede, achegando en tal caso o correspondente 
documento de representación.

Cubra igualmente  o enderezo completo,  para os efectos de notificacións,  do solicitante  ou do seu representante,  así  como outros medios  de 
contacto tales como un teléfono fixo, teléfono móbil, enderezo de correo electrónico e fax, no caso de que desexe ser contactado por algún destes 
medios.  Indique  expresamente  se  autoriza  ao  Concello  de  Cortegada  a  que  lle  envíe  mensaxes  SMS  e/ou  correos  electrónicos  ao  enderezo 
especificado así como notificacións fidedignas á súa caixa de correo Web para o que necesitará un certificado dixital recoñecido (DNI electrónico, 
CERES, etc.) Pode obter máis información sobre certificados dixitais, administración electrónica, así como da súa caixa de correo Web Persoal para a 
práctica de notificacións telemáticas fidedignas en www.cortegada.es.

A solicitude debe ser asinada polo interesado solicitante ou o seu representante, se procede.

Impresión de tres exemplares: intesado, concello e entidade bancaria.

O ingreso deberá reallizarse nalgunha das seguintes entidades bancarias: 

 SANTANDER:

BBVA:

ABANCA:

ES38 0030 6073 2308 7000 0271 

ES34 0182 6221 6902 0032 0231 

ES86 2080 5294 7331 1000 5079

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola concesión de licenzas e outros servizos urbanísticos – B.O.P. Luns 19/12/2011 – pax 12/13

AVISO LEGAL

Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e 
incorporados aos ficheiros de información do Concello de Cortegada que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de 
Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros 
nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar 
ante a unidade municipal de Réxime Interior, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, 
acreditando a súa identidade no Concello de Cortegada, rúa Otero Novas s/n. 32200 Cortegada (Ourense). 
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