
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ DE FIANCES PER OBRES 

Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la comunicació i les del seu representant si escau, i aporteu en 
aquest cas, el document de representació corresponent. 

Dades identificatives de/la sol·licitant 

Nom: 

DNI, NIF o NIE: 

Dades identificatives de/la representant 

Nom: 

DNI, NIF o NIE: 

Notificacions 

Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud (una sola opció): 

□ Notificació en paper:
Població:  Província:  Codi postal: 

□ Notificació electrònica: Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM

El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest 
procediment. L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
mitjançant certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació de la persona interessada. La notificació estarà disponible 
durant 10 dies naturals., passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment 
continuarà (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) 

Dades de les obres 

Emplaçament: 

Referència cadastral: 

Número de llicència d’obres:    Data certificat final d’obres: 

MOTIU DE LA SOL·LICITUD 

Que em sigui retornada la fiança dipositada com a garantia de: 

La correcta reposició de les infraestructures i serveis públics (supòsit 1)

 La correcta gestió dels residus de la construcció (supòsit 2) 

Documentació que cal adjuntar: 

Certificat final d’obra, degudament signat i visat, on consti expressament l’adequació de l’obra construïda al 

projecte que va ser objecte de llicència, a les posteriors modificacions autoritzades si fos el cas, i a les 

condicions que figuraven a la mateixa llicència. 

Fotografies de les infraestructures i serveis urbanístics existents en el lloc, en especial les voreres, 

l’enllumenat públic i l’arbrat si és el cas. (pel supòsit 1) 

Documentació que acrediti la gestió de residus generats a l'obra segons la normativa vigent (pel supòsit 2) 

Original del Full del creditor en cas de fiances dipositades en metàl·lic, degudament omplert 

La Bisbal d’Empordà, 
data i signatura 

Les dades que ens proporciona s’incorporaran al fitxer Obres i Urbanisme, creat per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a, entre altres 
finalitats, gestionar les devolucions de fiances. Podran ser cedides a altres administracions públiques amb competències sobre la matèria. En 
qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament (Plaça del 
Castell, 10). 

Telèfon:
Adreça electrònica:

Telèfon:
Adreça electrònica:

Adreça:



INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

Atesa la sol·licitud del dors d’aquest full i de la documentació que l’acompanya, s’emet el següent informe 
assenyalant les caselles corresponents: 

 Favorable, atès que: 

 El certificat final d’obra, es correspon a l’obra construïda al projecte que va ser objecte de llicència, 

a les posteriors modificacions autoritzades si fos el cas, i a les condicions que figuraven a la 

mateixa llicència. 

 D’acord amb l’acta d’inspecció i vistes les fotografies aportades, es considera que la reposició (en 

el seu cas) i/o l’estat actual de les voreres, l’enllumenat públic i altres serveis públics que hagin 

pogut ser afectats, són correctes. 

 El certificat emès pel gestor de residus autoritzat i homologat per l’Agència de Residus de 

Catalunya, on hi consti la procedència dels residus i el titular de les obres- referit a la quantitat i 

tipus segons estableixi la normativa vigent, és  

 Desfavorable i requerir a l’interessat per tal que en el termini de 10 dies completi la documentació 

que s’assenyala 

 Aporti certificat final d’obres (en original) adequat al contingut de l’ordenança 

 Aporti fotografies de  façanes  voreres  enllumenat públic  placa de numeració 

 Aporti certificat de la correcta reposició dels serveis i elements urbans afectats 

 L’estat de les voreres, l’enllumenat públic o altres serveis públics afectats no són correctes (*) 

 Aporti certificat de la correcta gestió de residus de la construcció 

 El certificat de gestió de residus generats a l'obra segons no s’ajusta a la normativa vigent: 

 No es justifica el volum i/o tonatge 

 No es justifica la procedència 

(*) S’acompanya informe complementari:  NO    SI, data ....................  

La Bisbal d’Empordà, (data) 
Signatura del tècnic municipal i segell 

CONFORMITAT JURÍDICA 

El tècnic d’administració general, adscrit a la Secretaria de la Corporació, en funcions d’assistència lletrada en 
matèria d’Urbanisme, als efectes requerits per a la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció emet el 
següent pronunciament sobre l’informe tècnic respecte les prescripcions legalment establertes. 

Conforme 
Disconforme 

La Bisbal d’Empordà, (data) 
Signatura del TAG i segell 
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