AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL
(Artigo 4º da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO)

Entidade

Concello de Muros (A Coruña)

Concepto tributario

Imposto sobre construcións, instalacións e obras

IDENTIFICACIÓN DO OBRIGADO TRIBUTARIO (Suxeito pasivo)
Obrigado tributario
Nome ou denominación social:

NIF/CIF:

Domicilio:

Localidade:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:
ELEMENTOS DA DÉBEDA TRIBUTARIA
(Feito impoñible, base impoñible, tipo impositivo e cota tributaria)
FEITO IMPOÑIBLE (descrición e lugar de realización da actividade que dá lugar a liquidación)

BASE IMPOÑIBLE, TIPO IMPOSITIVO E COTA TRIBUTARIA

Presentada polo interesado

Base impoñible – BI (1)
Visada polo Colexio Oficial

Estimada pola Oficina Técnica

(1) Liquidación provisional: a base impoñible será o orzamento presentado polos interesado visado polo colexio oficial ou estimado pola oficina
técnica.

Tipo impositivo

Cota tributaria

Obra BI < 150.000 euros

Obra BI > 150.000 euros

2,00 %

2,50 %
BONIFICACIÓNS E COTA TRIBUTARIA BONIFICADA

Expresión

% da
bonificación

1. Cota tributaria (CT).
2. Bonificacións (artigo 4.8.1.da Ordenanza fiscal):

Concello de Muros - Tesouraría
C/ Curro da Praza, 1, Muros. 15250 (A Coruña). Tfno. 981827048 e 981826050. Fax: 981762257

Importe da
bonificación €

a) Construcións, instalacións e obras promovidas pòlas Administracións públicas para a
implantación de servizos de interese comunitario.

75 % da CT

b) Construcións, instalacións e obras promovidas por entidades inscritas no Rexistro Municipal
de Asociacións e destinadas a fins ou actividades non lucrativas que completen ou suplan os
servizos de competencia municipal.

75 % da CT

c) Construcións, rehabilitación ou reparación de vivendas promovidas por persoas
en situación de emerxencia social.

95 % da CT

d) Construccións, instalación e obras dedicadas a primeiro establecemento ou
implantación de actividades comerciais e industriais que:
- que xeren de 5 a 10 postos de traballo de carácter fixo

30 % da CT

- que xeren de 11 a 30 postos de traballo de carácter fixo

60 % da CT

- que xeran mais de 30 postos de traballo de carácter fixo

95 % da CT

3. Bonificacións (artigo 4.8.2.da Ordenanza fiscal):
-bonificación a favor de construccións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de
acceso e habitabilidade dos discapacitados. Esta bonificación aplicarase á cota resultante de
aplicar, no seu caso, a bonificación a que se refire o artigo 8.1.”

90 % da CT

TOTAL DÉBEDA TRIBUTARIA A INGRESAR
- Documentación que se acompaña:
⃝ Fotocopia do orzamento visado polo colexio oficial.
⃝ Fotocopia da notificación do acordo de concesión de bonificación.
⃝ Fotocopia do NIF/CIF.
PAGO
En virtude do establecido no 62.1. da Lei 58/2003, do 17 de decembro Xeral Tributaria e no artigo 4 da
Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras do Concello de Muros
(A Coruña), o ingreso da débeda tributaria autoliquidada deberá efectuarse en algunha das contas
operativas municipais seguintes:
Entidade financeira
ABANCA
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BBVA
CAIXABANK

IBAN
ES03 2080 5159 7930 4000 0369
ES57 0081 2133 8900 0100 0111
ES31 0238 8202 0006 6000 0271
ES96 0182 5947 1302 0015 0483
ES48 2100 4917 5022 0000 8621

O ingreso deberá, igualmente realizarse, nos seguintes prazos:
No caso de expedientes susceptibles de outorgamento de licenza de obras ou urbanísticas, efectuarase o
pago da autoliquidación dentro do prazo máximo de un mes contado a partir do momento no que lle foi
notificada a concesión da licenza de construción, instalación ou obra.
No caso de expedientes iniciados mediante presentación de declaración responsable ou comunicación
previa, os suxeitos pasivos acompañarán xunto a esta documentación xustificante de autoliquidar o
imposto e ingresar o seu importe.
Advírtese que, transcorrido o prazo de ingreso, a débeda será esixida polo procedemento de
constrinximento devengado as recargas, xuros de demora e, no seu caso, as costas que se produzan.

Concello de Muros - Tesouraría
C/ Curro da Praza, 1, Muros. 15250 (A Coruña). Tfno. 981827048 e 981826050. Fax: 981762257

