
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ
 DE FIANCES

Dades de la persona sol·licitant o empresa
Nom i cognoms/raó social: DNI/NIE/CIF: 

Adreça: Adreça per a notificacions: 

Codi postal: Població: Codi postal:  Població: 
Telèfon: Adreça electrònica: Fax:

Dades de la persona representant 
Nom i cognoms: DNI/NIE/CIF: 

Adreça: Codi postal: Població: 

Telèfon: Adreça electrònica: Fax:

SOL·LICITO:
La devolució de les fiances següents:

 Cassà de la Selva, _______ de/d’_________________________ de 20___ 

 (Signatura) 

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

Rambla Onze de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  Fax 972 46 43 71  NIF: P1704900-H

Informem que les seves dades seran tractades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva, responsable del tractament, amb finalitats d'identificació de persones 
interessades en procediments administratius, seguiment i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions. Les dades es tracten en compliment 
d'obligació legal i es podran comunicar a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment. Es poden exercir els drets 
d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Cassà de Selva. Es pot consultar 
més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.cassa.cat

 http://www.cassa.cat ajuntament@cassa.cat

Fiança per gestió de runes i terres 
Expedient núm._______________________

Fiança per possibles desperfectes a la via pública
Expedient núm. _______________________

Altres
En relació amb:________________________

□

□

□
Import:_________________€

Import:_________________€

Import:_________________€

L'import que se m'ha de retornar s'ha de transferir a l'IBAN següent: 

Documentació que s'adjunta: 
Observacions:
Pel que fa a la devolució de la 
fiança per gestió de runes i terres 
serà necessari adjuntar-hi el 
justificant del destí de les runes i 
terres generades (certificat de 
gestió de residus de l’abocador on 
s’hagin dipositat o en el cas d’obres 
menors també s’admet un 
document justificatiu de la 
deixalleria...). Es recorda que 
també caldrà aportar el certificat 
final d’obra i document justificatiu 
de la declaració de les obres a 
cadastre, quan sigui necessari.
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