Imprimir formulario
REGISTRE D'ENTRADA / REGISTRO DE ENTRADA

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

(1)

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social:

DNI/Pas/T.R..:

Domicili / Domicilio:

Núm:

Localitat / Localidad:

Esc:

Pis:

Província / Provincia:

Porta / Puerta:

Codi postal / Código postal

Adreça electrònica / Correo electrónico:

Telèfon / Teléfono:

En reprecentació de / En representación de:

DNI/Pas/T.R..:

MITJÀ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Telemàtica a través de / Telemática a través de: http://villanuevadecastellon.sedelectronica.es
(Es requereix certificat digital / se requiere certificado digital)

En paper / En papel

SOL·LICITA LA DEVOLUCIÓ DE / SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE:
Matricula :

Altres sancions / Otras
sanciones

Dat identificatius :

Domicili Tributari :

Plusvàlua :

Ref Catastral :

IBI

Ref Catastral :

Taxes / Tasas :

Dat identificatius :

IAE

Referencia actividad :

ICIO

Nº. Llicencia :

Gual / Vado

Número Placa :

Altres / Otros

Dat identificatius :

Impost vehicles /
Impuesto vehículos
Tasa fem / Impuesto
estiércol

PEL SEGÜENT MOTIU / POR EL SIGUIENTE MOTIVO:
Duplicitat de pagament / Duplicidad de pago
Import erroni / Importe erróneo
Baixa de l'activitat o del vehicle / Baja de la actividad o del vehículo
Transmissió de propietat de la vivenda / Transmisión de propiedad de la vivienda
Altre / Otro

DADES BANCÀRIES PER EFECTUAR AQUESTA TRANSFERÈNCIA / DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR ESTA TRANSFERENCIA:
Si estava domiciliat la devolució s'efectuarà al compte corrent de domiciliació
En cas no domiciliació omplir les dades bancàries amb la diligència de conformitat de l'entitat bancaria que acredite la titularitat del compte
Emplenar tots els camps / Rellenar todos los campos

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT

TITULAR DEL COMPTE / TITULAR DE LA CUENTA
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social:
NIF

Signatura i segell / Firma y sello
(entitat bancària)
E

S

Per validar les dades bancàries mireu el dors. / Para validar los datos bancarios mirar el dorso.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

SIGNATURA DE L'INTERESSAT / FIRMA DEL INTERESADO

- Fotocòpia dels rebuts satisfets
- Fotocòpia de la resolució o sentència
- Altres

Vva. de Castellón,

de/d'

de

Pels motius exposats, el sotasignat sol·licita la devolució i demana que li sigui ingressada en el compte
bancari indicat / Por los motivos expuestos, el abajo firmante solicita la devolución y pide que le sea
ingresada en la cuenta bancaria indicada.

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Vva. de Castellón i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Vva. de Castellón y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante instancia presentada ante e Registro General del Ayuntamiento de Vva. de Castellón.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VVA. CASTELLÓN
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SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

PER VALIDAR LES DADES BANCÀRIES PODEU TRIAR UNA DE LES DUES OPCIONS:

PARA VALIDAR LOS DATOS BANCARIOS PUEDE ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES:

1. Adjuntar amb aquesta sol·licitud, fotocòpia d'algun dels documents següents:
Adjuntar con esta solicitud, fotocopia de alguno de los documentos siguientes:

▪ De qualsevol rebut domiciliat bancàriament corresponent al mes anterior a la data en que s'aporti aquest document, on consti
clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar./ De cualquier recibo domiciliado bancariamente
correspondiente al mes anterior a la fecha en que se aporte este documento.

▪ De la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts
a retornar./ De la primera página de la libreta de ahorros, donde conste claramente que el titular de la cuenta es el mismo
titular de los recibos a devolver.

2.Anar a l'entitat bancària i que li validin les dades bancàries amb el segell de l'entitat. / Ir a la entidad bancaria y que le validen los datos bancarios con el sello de la
entidad.

