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1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF Relació / Relación 

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación

Adreça / Dirección Localitat i província / Localidad y provincia CP

Telèfon / Teléfono FAX Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:
Que he finalitzat  les obres de                                                                                           al carrer                                          

                                                                    havent dipositat prèviament la fiança corresponent.

Que he finalizado las obras de                                                                                          en la calle                                       

                                                                    habiendo depositado previamente la fianza correspondiente.

Documents que adjunte / Documentos que adjunto

 Fotocòpia de la carta de pagament  / Fotocopia de la carta de pago

 Fotocòpia del certificat final d'obra major / Fotocopia del certificado final de obra mayor

 Fotocòpia de la notificació d'obra menor finalitzada / Fotocopia de la notificación de obra menor finalizada

3. SOL·LICITE / SOLICITO:

La devolució de la fiança dipositada en l'expedient d'obres de referència

La devolución de la fianza depositada en el expediente de obras de referencia.

Signatura / Firma

Onda,                    de/d'                                                           de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garantix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així mateix, us 
informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999,  
BOE 14/12/1999.

El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por vuestra  
confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley  
orgánica 15/1999, BOE 14/12/199.
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NEGOCIAT D’URBANISME/ NEGOCIADO DE URBANISMO

Escrit d’inici d’expedient / Escrito inicio de expediente

S'ha iniciat amb data que consta al segell del registre d'entrada, el procediment per a l'obtenció de la devolució  
de fiança en el corresponent expedient d'obres. El termini de resolució de l'expedient serà de tres mesos a 
partir  de la data d'inici,  sempre que el  tràmit  no s'ature per manca de la documentació necessària per a 
resoldre's.

Respecte dels efectes que puga produir el silenci administratiu (falta de resolució expressa en termini) serà 
negatiu. 

Per a obtenir informació sobre l’estat de la tramitació de l’expedient,  podrà adreçar-se a la plaça d'el Pla,  
número 1, o telefonar al 964600050 i fax 964604133

Se ha iniciado con la fecha que consta en el cuño registro de entrada, el procedimiento para la obtención de la  
devolución de fianza en el correspondiente expediente de obras. El plazo de resolución del expediente será de  
tres meses a partir de la fecha de inicio, siempre que el trámite no se paralice por la falta de la documentación  
necesaria para resolver.

En cuanto a los efectos que puede producir el silencio administrativo (falta de resolución expresa en plazo)  
será negativo.
 
Para obtener información sobre el estado de la tramitación del expediente podrá acudir a la dirección de plaza  
El Pla, número 1, o al teléfono 964 600050 y  fax 964 604133.

Signatura de la persona interessada
Firma de la persona interesada

Onda,           de/ d'                                       de 
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