Assumpte: Informació sobre el pagament de la taxa de tramitació de llicències
urbanístiques.
L’Ajuntament d’Alaró té aprovades taxes per a la tramitació de llicències urbanístiques i
tràmits relacionats. Actualment les taxes són les següents:
Comunicació Prèvia d’obres (CPO)
Obertura d’expedient:

35€

Esmena de deficiències:

35€

Llicències urbanístiques
Obertura d’expedient:

100€

Esmena de deficiències:

100€

Modificació en el transcurs de les obres:

100€

Certificats urbanístics
No infracció urbanística:

78€

Altres (recerca documental)

18€

El pagament de les taxes s’ha de fer en el moment de presentació de la sol·licitud. Es pot
dur a terme de forma presencial, amb targeta bancària, o mitjançant ingrés bancari,
aportant el justificant en el tràmit. En el cas que es vulgui fer un ingrés, el concepte serà:

CPO - Núm. expedient (si ja en té assignat)/ Núm. entrada – Nom promotor
Llicència - Núm. expedient (si ja en té assignat)/ Núm. entrada – Nom promotor
Certificat - Núm. entrada – Nom del sol·licitant
Els comptes corrents on es pot fer l’abonament són:
Caixabank: ES76 2100 0101 4102 0000 1009
Bankia:
ES49 2038 3284 6064 0000 0286
Banca March: ES46 0061 0100 8200 0612 0188

Ajuntament d' Alaró
C/ Petit, núm. 1, Alaró. 07340 (Illes Balears). Tel. 971510000. ce: ajuntament@ajalaro.net

Asunto: Información sobre el pago de la tasa de tramitación de licencias urbanísticas
El Ajuntament d’Alaró tiene aprobadas tasas para la tramitación de licencias urbanísticas
y tramites relacionados. Actualmente las tasas son las siguientes:
Comunicación Previa de obres (CPO)
Apertura de expediente:

35€

Subsanación de deficiencias:

35€

Licencias urbanísticas
100€

Apertura de expediente:
Subsanación de deficiencias:

100€

Modificación en el transcurso de las obras: 100€
Certificados urbanísticos
No infracción urbanística:

78€

Otros (recerca documental)

18€

El pago de las tasas se debe hacer en el momento de presentación de la solicitud. Se
puede llevar a cabo de forma presencial, con tarjeta bancaria, o mediante ingreso
bancario, aportando el justificante en el trámite. Si se realiza mediante ingreso, el
concepto será:
CPO - Núm. expediente (si ya lo tiene asignado) / Núm. entrada – Nombre promotor
Licencia - Núm. expediente (si se conoce) / Núm. entrada – Nombre promotor
Certificado - Núm. entrada – Nombre del solicitante
Los números de cuentas corriente donde se puede hacer el abono son:
Caixabank:
Bankia:
Banca March:

ES76 2100 0101 4102 0000 1009
ES49 2038 3284 6064 0000 0286
ES46 0061 0100 8200 0612 0188
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