
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

38. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ 

FIANCES-AVALS 
Segell de registre d’entrada    

Dades de la persona sol·licitant 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

En nom i representació de: (associació, entitat, clubs, societat...) 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Dades de la finca: 

Domicili/emplaçament       Referència cadastral núm.:  

Nom del propietari:       Telèfon 

Observacions 

 
Sol·licitud que formula: 

Que em sigui concedida la devolució de la fiança de ________________ € 

Que em sigui concedida la devolució de l’aval núm. _________ del __________________________ 

Documentació que acompanya: 

 Fotocòpia de l’aval o rebut de la fiança. 

Certificat de final d’obra expedit pel tècnic director o Model 10.5. 

Certificació del gestor de residus. 

 Model 31. Alta o modificació dades bancàries per a creditors (annex al dors d’aquest doc.) 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

  

 

 

 

 

 



31. SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ 

DE DADES BANCÀRIES PER ALS CREDITORS 

 

Dades del creditor: 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

En nom i representació de: (associació, entitat, clubs, societat...) 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Alta o modificació de les dades bancàries: 

Denominació de l’entitat: 

Domicili de l’Oficina:  

Codi compte client (CCC): 

___ ___ ___ ___   -   ___ ___ ___ ___   -   ___ ___   -   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

Codi IBAN/BIC: 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

 

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DEL TITULAR DEL COMPTE CORRENT  
(Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes) 
 
 
Signatura 
 
DILIGÈNCIA A COMPLIMENTAR PER L’ENTITAT FINANCERA  
(Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l’autoritzada 
per disposar dels fons del compte) 
 
 
Signatura   Segell 


