SOLICITUDE DEVOLUCIÓN DE FIANZA POLA
OCUPACIÓN TEMPORAL DA VÍA PÚBLICA
Concello de Marín

Espazo para o rexistro

MODELO SE-180

Solicitante
DNI/NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos ou Razón social

Rúa

Número

Piso

Porta

CP

Teléfono móbil

Municipio

Teléfono fixo

Bloque

Provincia

Correo electrónico

Representante (unicamente se actúa a través de representante)
DNI/NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos ou Razón social

Enviar notificación a
Solicitante

Representante

Notificación electrónica: As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar,
en todo caso, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente (art.
14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administración Públicas).
Teléfono móbil:
Correo electrónico:
Notificación postal: Indíquese o enderezo, só se é distinto do sinalado anteriormente
Rúa

Número

Piso

Porta

Bloque
CP

Piso

Porta

Expón:
Unha vez retiradas as instalacións en................................................................................................................para o que se constituíu
unha fianza/aval por importe de ........................€.

Solicita:
A devolución da fianza/aval depositado para garantir a reposición dos posibles danos que se puideran ocasionar ao dominio público.
Referencia expediente:..................................................................
IBAN da conta bancaria para a transferencia:
E

S

Documentación aportada
Carta de pago orixinal xustificativo do depósito da fianza/aval (emitido polo Servicio de Intervención Municipal).

O solicitante DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que é certo canto subscribe, presenta todos os documentos
que relaciona e SOLICITA que se tramite o expediente de devolución de fianza/aval pola ocupación da vía pública.
Marín,.............de..............................................de 20.......

Sinatura....................................................................

SRA. ALCALDESA DO ILMO. CONCELLO DE MARÍN
Conforme ao disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial. Poderán
ser incorporados aos ficheiros do Concello de Marín relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos
e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición,
comunicándoo mediante escrito dirixido a este Concello.

