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SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 

 

 
 
 

DADES DEL SOL·LICITANT: 
 

Nom i Cognoms: 

 
N.I.F.: 

Adreça: 

 
Població: 

 
Codi postal: 

Correu electrònic: 

 
Telèfon/s: 

 
 
 

DADES DEL REPRESENTANT (si escau): 
 

Nom i Cognoms: 

 
N.I.F.: 

Adreça: 

 
Població: 

 
Codi postal: 

Correu electrònic: 

 
Telèfon/s: 

 

 

En cas de representació, l’acredito mitjançant:  

 

 Mitjançant un poder notarial. 

 Amb document privat amb signatura legitimada notarialment. 

 Mitjançant compareixença de la persona interessada (apoderament apud acta). 

 

 
Per a notificacions adreçar-se a:.  
 
 Persona sol·licitant     Persona representant 
 
 
Mitjà preferent de notificació:  
 
  Postal                          Electrònic (es requereix certificat digital) 
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EXPOSO que s’han finalitzat les obres detallades a continuació, i que aquestes 
s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions 
posteriors i les condicions imposades. 
 
Descripció de l’obra i/o instal·lació: 

 

 

 

Adreça de l’obra i/o instal·lació: 

 

 

 

Data concessió llicència/presentació comunicació: 

 

 

 

Data finalització de l’obra i/o instal·lació: 

 

Número d’expedient: 

 

 

 

 

 
 

SOL·LICITO: 
 
Es retorni la FIANÇA D’OBRA de                                               dipositada en 
garantia de la obligació de la reposició a l’estat originari dels elements 
urbanístics que es vegin malmesos o afectats per aquesta situació. 
 
Els elements urbanístics són tant els paviments de voreres i calçades, com els 
serveis urbans municipals de clavegueram, enllumenat, el mobiliari urbà, els 
elements de jardineria, i qualsevol altre de naturalesa anàloga. 
 
 
I es retorni la FIANÇA DE RUNES de                                               dipositada 
en garantia de la correcta gestió dels residus i/o runes generats a l’obra i/o 
instal·lació.  
 
El número de compte a realitzar la transferència de l’import indicat a dalt, és el 
següent: 
 
 

Titular del Compte: 
 
 
 

 
 

Número de Compte: 
 
 
 

 

€ 

 

€ 
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Acompanyo aquesta sol·licitud de la documentació següent: 
 
 

 DNI o CIF original de l’interessat, o còpia compulsada. 

 Certificació de la direcció facultativa que acredita la finalització de les obres 
(si escau) 

 Alta del Impost de Béns Immobles de Cadastre – model 900D (si escau) 

 Justificant de pagament de la fiança d'obra dipositada 

 Fotografia actual de l’espai o element on s'ha realitzat l’actuació 

 Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat 
per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En 
aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i 
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, si escau. 

 Certificat acreditatiu de la gestió dels residus, d'acord a l'art. 15 del Decret 
89/2010, de 29 de juny, si escau. 

 Justificant d'haver dipositat la corresponent fiança de residus (en cas 
d'haver-la dipositat a l'Ajuntament). 

 2 fotografies representatives de l’estat de la urbanització un cop acabades 
les obres objecte de llicència o comunicació. 

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Adreça postal: Carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 938450008  

Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 

Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 

tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 

l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 

vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

mailto:ajuntament@vilamajor.cat
http://www.vilamajor.cat/
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Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 

electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva 

web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades en la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 

 
 

Sant Pere de Vilamajor, __________ d ____________________ de 20 _____ 
 
 
  

Signatura, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(document actualitzat al gener de 2022) 

http://vilamajor.eadministracio.cat/

