
 
 
 
 
 
 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER OBRES 
(per import superior a 144,50 €) 

 
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  

Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  

i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

EXPOSO: que ha finalitzat la següent obra: 
  
Número expedient: ___________________________________  
 
Adreça de l’obra: _____________________________________________________________________  
 
Descripció de l’obra realitzada: __________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________  
 
QUE ADJUNTO LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:  
 
� Fotocòpia de l’autoliquidació 
  
� Fotocòpia de les factures d’abocaments de runes 
  
� Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament 
  
� En el cas de llicència d’obra major, cal aportar la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
d’edificis i construccions. 
  
� Si es dona el cas, autorització del titular de l’autoliquidació a retornar la fiança a un compte aliè al 
mateix.  
 

Per tot això,  
 

DEMANO la devolució de la fiança a l’IBAN indicat en la sol·licitud de transferència bancària per a 
pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament 
 
Vilanova i la Geltrú, ________de _________________________________de 20___ 
(signatura) 
 

 

 
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de 
tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat.  Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de 
l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un 
escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu 
Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat 

SVI 


	Nom i cognoms: 
	a: 
	de: 
	CP: 
	telèfon: 
	correu electrònic: 
	i DNI: 
	Com a representant de: nom: 
	amb adreça a: 
	de: 
	CP: 
	telèfon: 
	correu electrònic: 
	i NIF: 
	i en qualitat de: 
	Número expedient: 
	Adreça de l’obra: 
	Descripció de l’obra realitzada [1]: 
	Descripció de l’obra realitzada [2]: 
	Vilanova i la Geltrú: 
	de: 
	CheckBox1: 0



