
 
Concello de Boqueixón 

(A Coruña) 
 

Forte  s/n – Boqueixón 
Teléfono: 981- 51 30 52 

Fax: 981- 51 30 00 
C.I.F.: P-1501200-H 

         C. electr.: correo@boqueixon.es 
WEB: www.boqueixon.gal 

AUTO LIQUIDACIÓN DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS 
 

DATOS DO/A INTERESADO/A:  
 

Nome / Apelidos:   N.I.F.  / C.I.F.:  

Enderezo:   Código postal:  

Concello:   Provincia:   Teléfono:  

En repres. de:  N.I.F.  / C.I.F.:  
 

Documentación que se solicita: Tarifa Importe 

Desafectación de camiños, a instancia de parte 60,00 €/ud.  

Certificacións urbanísticas, a instancia de parte 40,00 €/ud.  

Informes de clasificación e cualificación urbanística, a instancia de parte 30,00 €/ud.  

Informes de clasificación urbanística, a instancia de parte 10,00 €/ud.  

Certificacións catastrais literais de bens urbanos e rústicos (PIC) 10,00 €/ud.  

Certificacións catastrais descritivas e gráficas de bens urbanos e rústicos (PIC) 10,00 €/ud.  

Certificación de acordos municipais: 

Do ano en curso 1,00 €  

De anos anteriores 3,00 €  

Dereitos de exame: 

Exame para prazas encadradas no grupo A ou asimilado 18,00 €  

Prazas do grupo B ou asimilado 16,00 €  

Prazas do grupo C ou asimilado 14,00 €  

Prazas do grupo D ou asimilado 12,00 €  

Prazas do grupo E ou asimilado 10,00 €  

Outros documentos para departamento de contratación 

Bastanteo de poderes 10,00 €  

Compulsas de documentos 1,00 €/ud.  

Execución de obras por comunicacións previas: 

Taxa pola tramitación de comunicacións previas de obras 61,62 €  

Imposto por comunicacións previas de obras [1.9 % x OEM
(*)

] O.E.M. 
(*) 

  

Actividades (comunicacións previas e licenzas) 

Actividades comerciais, artesáns ou de servizos de menos de 50 m² 124, 27 €   

Actividades comerciais, artesáns ou de servizos de 51 a 100 m² 185,89 €  

Actividades comerciais, artesáns ou de servizos de 101 m² en adiante 248,53 €  

Cambio de titularidade 50% anteriores  

Actividades empresariais, industriais ou de construción de ata 100 m² 248,53 €  

Actividades empresariais, industriais ou de construción de 101 a 250 m² 370,75 €  

Actividades empresariais, industriais ou de construción de máis de 251 m² 498,10 €  

Cambio de Titularidade 50% anteriores  

Actividades sometidas á avaliación de impacto ambiental Cota 500% IAE  

Cambio de titularidade 50% do IAE  

Instalacións iguais ou inferiores a 60 cabezas de gando 50% da taxa  
 

Deberase marcar a que proceda, a abonar a taxa/imposto que corresponda na seguinte conta bancaria, a nome 

do Concello de Boqueixón. Nº DE CONTA: ES51 2080 0320 20 3110000344 (Abanca – Lestedo). 

 
Boqueixón, ____ de ____________  de 20__   
 
 

 

(*) 
O.E.M. Orzamento de execución material (sen impostos), das obras previstas, por 1,9 % 

http://www.boqueixon.gal/
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