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SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ 
DE DIPÒSIT i FIANÇA PER D’OBRES 

 
DADES  PERSONALS 
 
Nom i cognoms  ........................................................................................................................................................  

Adreça  .....................................................................................................................................................................  

Població ...............................................................................................................  Codi Postal  ................................  

E-mail  .................................................................................................................  DNI  ............................................  

Telèfon ............................................................................ Telèfon mòbil ...................................................................  

Adreça on cal trametre les notificacions ...................................................................................................................  

   .................................................................................................................................................................................  

(omplir només si és diferent d’aquella que s’ha posat més amunt) 
 
EXPOSO 
 
Que les obres de l’expedient esmentat ja han estat acabades i no s’ha malmès la via pública ni cap servei. 
 
Expedient d’obres número:  ......................................................................................................................................  

Carrer d’ubicació de les obres:  ................................................................................................................................  

Import de la FIANÇA:  ..............................................................................................................................................  
 

METÀL·LIC  AVAL BANCARI 
 
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO: 
 
      Fotocòpia de la llicència concedida            Full de dades bancàries per a la devolució de fiances en metàl·lic. 
 
SOL·LICITUD  DE  TRANSFERÈNCIA  BANCÀRIA 
 
Per tal de poder dur a terme la devolució de la fiança sol·licitada, a l’objecte que s’efectuï per transferència 
bancària, poso en el seu coneixement les dades bancàries següents: 
 
TITULAR DEL COMPTE: .........................................................................................................................................  

ENTITAT BANCÀRIA: ..............................................................................................................................................  

OFICINA-ADREÇA:  .................................................................................................................................................  
 

 IBAN ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE 

 ....................   ........................   ........................   .............   ..........................................................................  

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta d’estalvis. 
 
DEMANO 
 
Que, previs els tràmits i informes reglamentaris, em sigui retornada l’esmentada fiança. 
 
 
SÍ autoritzo, LLIURE I EXPRESSAMENT,  que les meves dades personals siguin tractades amb l’única finalitat expressada en el cos de 
la present sol·licitud. Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 
d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 
 
Signatura de l’interessat / interessada,  
 
 
 
 
Gelida, .........de................................de 20.... 
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