
   Ajuntament de Polop    
      
INSTÀNCIA PER A SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS 2020

Dades de l'interessat

Tipus de persona

  Física

  Jurídica

Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF

Dades del representant

Tipus de persona

   Física

  Jurídica

Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF

Poder de representació que ostenta

L'Administració  Pública  verificarà la  identitat  dels  interessats  en  el  procediment
administratiu,  mitjançant  la  comprovació  del  seu  nom i  cognoms  o  denominació  o  raó
social, segons corresponga, que consten en el Document Nacional d'Identitat o document
identificatiu equivalent.

Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques a
través dels sistemes establits conforme a l'article 9.2 de la Llei 39/201 o a través de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament  de Polop   https://polop.sedelectronica.es. 

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar
recursos,  desistir  d'accions  i  renunciar  a  drets  en  nom  d'una  altra  persona,  haurà
d'acreditar-se la representació, de conformitat amb l'indicat en l'article 5 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.
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EXPOSA:

“Que en l'exercici 2020 vaig realitzar els següents ingressos de naturalesa pública que declare a
continuació i dels quals aporte justificant d'ingrés, carta de pagament o resolució favorable  de
fraccionament de pagament de SUMA.

Que a causa de l'estat d'alarma decretat a partir del 14/03/2020, per imposició de la Llei, el
meu establiment comercial/industrial va romandre tancat durant diferents períodes des del
14 de març, segons indique en el punt 1 següent.”

SOL·LICITA:

“Que sobre la base de la documentació que aporte s'accedisca a la devolució dels ingressos

indeguts que corresponguen de les taxes municipals de l'Exercici 2020 que seleccione del punt

2n en haver estat tancat el meu establiment/activitat comercial o industrial per imperatiu legal.”

 Seleccione a continuació el que corresponga:

1.-  El/els període/s de tancament de l'establiment, negoci o activitat durant l'exercici 2020:

 Del 14/03/2020  fins al dia 11/05/2020.  (RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara

l'estat d'alarma.)

 Altres  períodes  sense  activitat  per  l'estat  d'alarma:  (indicar  dates):

2.-  Sol·licite  la devolució del percentatge que corresponga de l'ingrés indegut realitzat en
l'exercici 2020 a l'Ayto de les següents taxes municipals: 

 Taxa per la Recollida i eliminació de RSU. 

 Taxa per ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tendals, etc.

 Taxa per ocupació temporal de terrenys d'ús públic per a l'exercici d'activitats comercials,

industrials i d'espectacles.(mercat ambulant dels dimecres)

3.-Aporte còpia  dels justificants d'ingrés, carta de pagament o resolució de SUMA de pla

de pagament personalitzat realitzats. 

 

4.-  A l'efecte de poder obtindre la devolució que se sol·licita declare que sóc titular del

compte bancari següent on desitge rebre ingrés bancari.

Codi CC bancària: ÉS  (22 dígits)

2



   Ajuntament de Polop    
      
INSTÀNCIA PER A SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS 2020

Deure d'informar els interessats sobre protecció de dades 

 He sigut informat que aquest Ajuntament tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en

la documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius. 

Responsable Ajuntament de Polop.

Finalitat Principal Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions administratives

derivades d'aquests.

Legitimació 1 Compliment  d'una  missió  realitzada  en  interés  públic  o  en  l'exercici  de

poders públics atorgats a aquest Ajuntament.

Destinataris 2 Les dades no se cediran a tercers.   No hi ha previsió de transferències a

tercers països.

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol altres

drets que els corresponguen, tal com s'explica en la informació addicional

Informació

Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
en la següenthttps://polop.sedelectronica.es. 

DATA I SIGNATURA

Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certs.

En   , a de     de   2021.

El sol·licitant o el seu representant legal,

Signat:______________________________

Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Polop

1 Quant a la legitimació per al tractament de les dades, es fa referència a la base jurídica en la qual es fonamente el
tractament de les dades i que ve regulada en l'article 6 del Reglament(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell,  de 27 d'abril  de 2016, relatiu a la  protecció  de les persones físiques pel  que fa al tractament  de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades),  en concordança  amb els articles 6, 7 i  8 de la  Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, amb les següents possibilitats: 
— Execució d'un contracte.
— Compliment d'una obligació legal.
— Missió en interés públic o exercici de poders públics.
— Interés legítim del responsable o interés legítim d'un tercer.
— Consentiment de l'interessat.
La  present  instància  fonamenta  el  tractament  de  les  dades  contingudes  en  ella,  en  el  compliment  de  missió
realitzada en interés públic o exercici de poders públics conferits a aquest Ajuntament establit en el suposat
e) de l'article 6 apartat 1 del Reglament General de Protecció de Dades i en l'article 8.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

2 Quant a la finalitat del tractament, s'haurà d'indicar les finalitats determinades, explícits i legítims.
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