Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Sol·licitant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Representant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:

pis
tel.

porta

Província:

DNI:
núm.
CP

pis
tel.

porta

Província:

DNI:
núm.
CP

SOL·LICITO:
INFORMACIÓ URBANÍSTICA
ϒ Informació sobre la qualificació urbanística
ϒ Informació sobre els serveis urbanístics
ϒ Altre informació (a detallar)

Del solar emplaçat al carrer/plaça

núm.

Plànol d’emplaçament (marqueu també la direcció Nord):

Dibuixeu croquis de la situació del solar de forma que permeti localitzar-lo inequívocament.
DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN

Signatura i Data:

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

De conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques, i reformes posteriors entre elles per la Llei
4/1999, de 13 de gener, se’l/la requereix perquè en el termini de 10 dies repari la mancança
observada en la seva sol·licitud, i que és la assenyalada quadre següent:
Taxa per llicències urbanístiques, de conformitat amb l’article 26.1.b), del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i article 7 de l’ordenança fiscal núm. 2.b.1, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques.
Fiança per a reconstrucció mobiliari, infrastructures de serveis i de paviments, de
conformitat amb l’article 6.2 del’ordenança fiscal núm. 2.b.1, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques.
Taxa per ocupació terrenys d’ús públic de conformitat amb l’article 26.1.a, del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i article 7 i 9 de l’ordenança fiscal núm. 2.d.3 reguladora d’aquesta ocupació.

Cas de no complir aquest requeriment, s’entendrà que ha desistit de la seva petició, per la
qual cosa, de conformitat amb l’article 92 de l’esmentada Llei 30/1992, se li comunica que si
transcorreguts 3 mesos, comptats a partir de l’endemà dels 10 dies inicialment concedits, no
realitza les activitats necessàries per continuar la seva tramitació, es resoldrà la caducitat de
l’expedient i es produirà l’arxiu de les actuacions.
Sant Pere de Ribes,
El/la funcionari/ària del servei,

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

