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MODEL SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS

1. Dades del sol·licitant:
Nom o raó social __________________________________,amb NIF___________________,
adreça fiscal (d’empadronament o social, en cas de persones jurídiques) a c/__________________
_________________________ núm. ______, Portal ____ Esc ____ Pl. ______ Pta. ______
C.P. ______________ Municipi ______________________ Provincia___________________
Telèfon/ns__________________Correu electrònic__________________________________
Apartat correus (en cap cas sustitueix ni supleix l’anterior)________________________________
2. Altre domicili (diferent al fiscal) a efectes de notificació de l’expedient que ara comença:
c/__________________________________ núm. ______, Portal ____ Esc ____ Pl. ______
Pta. ___C.P. __________ Municipi ____________________ Provincia__________________
3. Dades del representant:
En cas d’actuar un representant de l’interessat, en l’inici d’aquest expedient, com és el Sr.,
Nom ____________________________________________, amb NIF___________________,
domicili fiscal (d’empadronament o social) a ________________________________núm._____,
Portal ___ Esc ___ Pl. ____ Pta. ___ C.P. __________ Municipi ______________________
Provincia___________________Telèfon/ns_____________________________
Apartat correus (en cap cas sustitueix ni supleix l’anterior)________________________________
Correu electrònic__________________________________
i com tal representant adjunta el poder o altre document fefaent que el legitima per la
representació de conformitat amb l’article 32 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reguladora
del procediment administratiu comú (el referit poder és pot substituir per una declaració personal
presentada davant el Secretari de l’ Ajuntament per l’interessat en el procediment).
EXPÒS:

Que vaig ingressar a la Recaptació Municipal (segons justificant /s d’ingrés
adjunt/s)
la/les
liquidació/ons
num/s
_________________
______________________ sol·licito la devolució de la quantitat de _________
€, en relació amb el/s concepte/s _____________, al·legant per la referida
sol·licitud
de
devolució
les
causes
següents:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________
Per la qual cosa,
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SOL·LICITO:

Que, després de la tramitació reglamentària, s’acordi la devolució de
l’esmentada quantitat i es faci l’ingrés a :
Entitat_____________________
Oficina de __________________
Titular/s del compte corrent: _____________________________
NIF/CIF del titular/s del compte: ________________________
Entitat

CODI
Oficina

4 dígits

4 dígits

DC
2 dígits

Núm.
10 dígits

Nota important: El funcionari ha de verificar les dades anteriors del
compte corrent abans de registrar la sol·licitud, han de coincidir el titular
del compte amb l’interessat en aquest expedient.

Inca, ______ de ____________ de ______________

(signatura)
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