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SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA  
PER ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

 
 

Nom i cognoms____________________________________________________________,amb 
adreça a___________________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i DNI__________________________, 
  
Com a representant del/la titular de l’autoliquidació:  
nom i cognoms_____________________________________________________________________, 
amb adreça a_______________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i NIF__________________________,  
i en qualitat de ________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

EXPOSO:  

Que ha realitzat en data ______ de _____________ de 20_____ el/s següent/s acte/s a la via pública: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 

Que va dipositar en el seu moment una fiança recuperable per valor de  _______ €, d’acord amb 

l’autoliquidació que adjunto a aquesta sol·licitud (*). 

Per tot això, 
  

 DEMANO: que previs els informes corresponents, es retorni l’esmentada fiança al número de compte 

corrent indicat, que té com a titular el mateix que l’autoliquidació. 

 

 DADES BANCÀRIES  IBAN:   

 
 
Vilanova i la Geltrú, ____ d   ______________________ de 20__ 
(Signatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades 
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800). 

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el 
Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 

SVI 
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