Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Període impositiu: Any

Autoliquidació de la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al
servei de l’Administració de justícia amb seu a Catalunya (Model JUTAX03)
Dades identificatives del subjecte passiu de la taxa
Persona física
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Tipus de document identificatiu

Núm. document

Domicili

Població

Codi postal

Comarca

Província

Adreça electrònica

Telèfon

Nom / raó social de la persona jurídica

Exempcions subjectives
Entitat totalment exempta de l’impost sobre societats

Col·legi professional (d’advocats, de procuradors o de graduats socials)

Localització i identificació del bé o dret afectat
Partit judicial

Especificació de l’edifici judicial

Títol que empara la utilització privativa, l’aprofitament especial o l’ocupació temporal sobre els béns o drets afectes al servei públic de la justícia

Denominació i liquidació de la taxa
Utilització privativa o aprofitament especial d’espais

Quantitat fixa
1
Quantitat variable

60 euros
euros

Explotació de màquines fotocopiadores

Quantitat variable

2

euros

Total

3

euros

Autoliquidació i pagament4
Nom i cognoms del titular del compte corrent o llibreta

Nom de l’entitat bancària

Adreça i població de l’oficina
Núm. entitat bancària
Quantitat a ingressar

Núm. oficina

Dígit control

Núm. compte corrent o llibreta

Signatura de l’interessat o del seu representant

Data
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció de Serveis. Departament de Justícia.
Finalitat: la gestió integral de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia i
de la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia.
Legitimació: compliment d’una obligació legal.
Persones destinatàries: les dades només seran cedides excepcionalment en els casos que determini la legislació vigent. No es preveuen
cessions a tercers països.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat davant del
responsable del tractament.
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del Departament.

J-SG1833A

1. Escriviu la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 6 cada 1.000 cm2 que la superfície ocupada excedeixi d’un metre quadrat.
2. Escriviu la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 0,05 el nombre de fotocòpies realitzades durant el període impositiu.
3. Escriviu la quantitat en euros que resulti de sumar les tres quantitats.
4. El subjecte passiu ha d’autoliquidar la taxa d’acord amb el model oficial que s’estableixi i l’ha d’ingressar en el Tresor de la Generalitat de Catalunya
mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte, entre els dies 1 i 20 de gener de l’any posterior a l’exercici en el qual hagi tingut
lloc l’acreditació de la taxa.

