Ajuntament
Sant Pere de Ribes

SOL LICITUD BONIFICACIÓ TAXA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA (OOFF 17-A)
Sol licitant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:
Representant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:

Província:

Província:

DNI:
núm.
CP
Fax:

pis
tel.

porta

DNI:
núm.
CP
Fax:

pis
tel.

porta

EXPOSO:
- He posat en marxa una nova activitat al municipi de Sant Pere de Ribes.
- En relació a l’Ordenança 17-A “TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES ...” de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, he fet efectiva la Taxa
corresponent.
D’acord amb l’article 5.2 de la mateixa Ordenança 17-A es preveu BONIFICACIÓ del 95% de la quota els supòsits de
creació de noves activitats econòmiques en que la superfície del local on s’exerceixi l’activitat no superi els 500 m2, i
que a més a més reuneixen els següents requisits:

1) Activitat promoguda (en concepte d’empresari individual i/o de soci fundador) per persones que procedeixen d’una
situació d’atur o per persones que s’incorporin per primer cop al mercat de treball.
i/o
2) l’Activitat dóna lloc a la contractació de persones que procedeixin d’una situació d’atur o de persones que
s’incorporin per primer cop al mercat de treball.
- Dels requisits anteriors, compleixo els marcats amb una “X”:
El local de l’activitat no supera els 500m2.
Requisit 1)
Requisit 2)
- Adjunto documentació que acredita que compleixo els requisits marcats.

SOL LICITO:
La Bonificació del 95% de la taxa que he fet efectiva a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes d’acord amb l’Ordenança
Fiscal 17-A i la devolució de l’import corresponent al següent compte corrent:

Autorització notificació electrònica

Documents que acompanya:

Qui sol licita i/o qui representa atorga el seu consentiment (en virtut de
l’article 41 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques) per rebre les
notificacions referents a aquesta sol licitud per mitjà electrònic.

Signatura

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.

