
  
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

  

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ 
DE LA FIANÇA DE RUNES 

A OMPLIR PER L'ADMINISTRACIÓ 

Nº Expedient  

  

  

  

   

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms / Raó Social CIF / NIF 

  
Adreça                                                                          Bústia 

  
Codi Postal Municipi Província 

   
Telèfon Mòbil Fax Email 

    
   

DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix) 

Nom i Cognoms NIF 

  
Adreça                                                                          Bústia 

  
Codi Postal Municipi Província 

   
Telèfon Mòbil Fax Email 

    
   

DADES DE NOTIFICACIÓ 

Persona a notificar: Mitjà preferent de notificació 

o Sol·licitant 
o Representant 

o Notificació en Paper 
o Notificació Telemàtica  

   

EXPOSO 

PRIMER.  

Que  he finalitzat la construcció de les obres emplaçades a____________________ 

 

concedides en data ___________    corresponents a l’exp. _____________, per les  

 

obres de ____________________________________ 
                      (descripció de l’obra realitzada) 

 



  
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

  

 

SEGON. S’adjunta amb la sol·licitud els documents següents:  

• Original del Certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció de 

l’abocador autoritzat, d’acord al model de l’Agència Catalana de Residus. 

 
 

• Fotocòpia de la Carta de Pagament de la fiança de runes pagada en 
data___________ (ha de coincidir el nom de qui ha fet el pagament amb el del sol·licitant) 
 

• Fotocòpia de la Fitxa de Residus de la llicència d’obres on hi consta el volum 
de runes. (adjuntar-lo sempre, en habitatges i projectes visats) 
 

En el cas d’habitatge nou: 

• He obtingut la llicència de Primera Ocupació exp. __________, aprovat en 
data   ____________ 

En altres casos: piscines, etc. (excepte obres menors): 

• Certificat final d’obra 

• Fotos acreditatives del compliment de l’ordenança per a l’estalvi de l’aigua (el 
dipòsit d’aigües plujanes i de la seva connexió al clavegueram). 

 

Per tot això,      SOL·LICITO 

  

Que per l'Ajuntament de Caldes de Malavella em sigui retornada la fiança de runes  

pagada de ______________ € i em sigui ingressada en el núm. de compte: 

IBAN __________________________________________________________  
                                          (24 dígits) 

 

Caldes de Malavella, _______________ 

Signatura del Sol·licitant[1], 

  

         

Signat: __________________ 

 

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

 

[1] De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, se l'informa del següent: 

— Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud s'incorporaran i tractaran de forma 
confidencial en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament. 

— Les dades obtingudes en aquesta instància es podran utilitzar, salvaguardant la seva identitat, per a la 
realització d'estadístiques internes. 

— Vostè té la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si 
escau, la seva rectificació, oposició o cancel·lació, tot dirigint una comunicació escrita, junt amb la 
documentació acreditativa de la seva identitat, a aquest Ajuntament.  


