AJUNTAMENT DE
CASTELL-PLATJA D’ARO

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ 90% SOBRE LA TAXA D’AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA I PERMÍS
DE LES ACTIVITATS DE NOVA OBERTURA
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms representant:
Sol·licitant / titular activitat:
NIF/CIF:
Domicili notificacions:
Població:

Codi Postal:
e-mail:

Telèfon:
Nom comercial establiment:
Domicili establiment:
Dades bancàries:

IBAN

entitat

oficina

DC

número de compte

DEMANA la bonificació del 90% sobre la quota líquida de la taxa d’autorització, llicència i permís
municipal ambiental de les activitats de nova obertura, en aplicació de l’article 5.1 de l’Ordenança
fiscal número 9, sempre que s’acrediti:
La contractació, com a mínim de 6 mesos, de nou personal que estigui inscrit a l’atur.
que el titular de la llicència estigui inscrit a l’atur immediatament abans de la sol·licitud i
mantingui l’establiment obert per un període mínim de 6 mesos.
Acreditació per gaudir la bonificació:
Contracte de treball i justificant de compliment de la contractació durant 6 mesos (informe vida
laboral o altres documents que ho justifiquin).
Justificant de situació administrativa i períodes d’inscripció al SOC
Justificant de l’Agència Tributària d’alta de l’activitat al cens de l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE)
Rebut original de la taxa pagada
(La presentació de determinada documentació no serà necessària si es signa l’autorització per a l’obtenció de
dades)

Terminis:
El termini per a sol·licitar aquesta bonificació és de 3 mesos a partir de la data en que s’acrediti que
es compleix amb els requisits establerts.
C/.Verdaguer,4
17250 PLATJA D’ARO
Telèfon 972 817 284
E-mail: ajuntament@platjadaro.com
http://www.ciutada.platjadaro.com

Autoritzacions
• Sol·licitant / Titular de l’activitat
Autoritzo a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, a verificar tot allò declarat en aquest formulari,
l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a la tramitació d’aquesta sol·licitud
i, també, a comprovar que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la
legislació, per a la qual cosa podrà efectuar les gestions descrites a continuació:
• Consultar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) les dades de períodes d’inscripció.
(per a poder fer aquesta consulta cal aporta còpia del document de renovació de la demanda d’ocupació del SOC).

Si

No

• Consultar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) les dades d’alta de l’activitat al cens de
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

Si

No

• Personal contractat

Nom i Cognoms:
DNI:
Autoritzo a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, a verificar tot allò declarat en aquest formulari,
l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a la tramitació d’aquesta sol·licitud
i, també, a comprovar que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la
legislació, per a la qual cosa podrà efectuar les gestions descrites a continuació:
• Consultar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) les dades de períodes d’inscripció.
(per a poder fer aquesta consulta cal aporta còpia del document de renovació de la demanda d’ocupació del SOC).

Si

No

• Consultar a la Tresoreria de la Seguretat Social la situació d’alta laboral a data concreta.

Si

No

Signatura i data
En el supòsit de que no s’autoritzi a les consultes referides anteriorment, caldrà que el sol·licitant aporti
personalment i adjunt a aquest formulari tots els documents acreditatius corresponents que donin lloc a
demostrar el compliment de requisits d’aquesta bonificació.

D’acord amb l’article 15 bis. b) de l’ordenança fiscal reguladora número 1, general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret municipals, per gaudir de les bonificacions establertes
a les ordenances de cada tribut serà necessari estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament.
Castell-Platja d’Aro, a .......... d ............................201....
Signatura del sol·licitant

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, informem que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i
incorporades en un fitxer denominat Tributs responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, essent la seva finalitat, gestionar els tributs, impostos,
taxes i altres fets impositius. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li
informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).

