DEVOLUCIÓ DIPÒSITS DE GARANTIES
Nom i cognoms

DNI/ NIF

Domicili

Codi postal

Població

tel.:

Vull rebre notificacions electròniques a:
Actuant com:

amb NIF:

de l'empresa
DADES DE L'OBRA

Descripció

Adreça

núm:

Número d'expedient

Data concessió

Dipòsit de garanties urbanístiques

Import

euros

Fiança de gestió de residus (runes i terres)

Import

euros

Atés que les obres estan acabades i tenint en compte que no hi ha cap desperfecte en els serveis urbanistics,
SOL·LICITA: que, amb la inspecció prèvia i seguint els tràmits oportuns, se li retornin els dipòsits esmentants.
Signat,
Documentació que cal adjuntar:
• Fotocòpia DNI. En el cas de representant, cal presentar autorització del titular i fotocòpia del DNI d’ambdós.
• Acreditació titularitat del compte bancàri.
• Fotocòpia del certificat final d’obra.
• Fotocòpia de Declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (imprès 902).
• Certificat de l’abocador autoritzat on han anat les terres.
• En cas que hagin anat a un altra parcel·la, autorització de l’Ajuntament corresponent.
• En cas de sacs o contenidors metàl·lics, fotocòpia del rebut del contenidor on es justifiqui la coincidència amb l’obra.

ACCÉS A DADES
□ Autoritzo / □ No autoritzo a l’Ajuntament de Vallirana a la consulta o obtenció de dades disponibles en altres administracions públiques i a sol·licitar els
documents electrònicament a través de les xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes
electrònics habilitats a l’efecte.

Signat,

Vallirana,

de

de

Informació bàsica sobre protecció de dades *
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes (RGPD).
Responsable:

Ajuntament de Vallirana

Finalitat:

Tractament d’aquells tràmits o consultes a les quals la persona interessada s’hagi referit expressament

Legitimació:

Legitimació per compliment d’una obligació legal: L'article 66 de la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de
contenir les dades que s'assenyalen al formulari.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets:

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i
sol·licitar-ne la limitació - vlrn.info@vallirana.cat

