
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 

Dades de la persona sol·licitant 

Nom i cognoms / Raó social DNI / NIF 

Domicili 

Codi postal Població Província 

Correu electrònic Telèfon mòbil Telèfon 

Dades del representant (si s’escau; aporteu, en aquest cas, el document de representació corresponent) 

Nom i cognoms / Raó social DNI / NIF 

Domicili 

Codi postal Població Província 

Correu electrònic Telèfon mòbil Telèfon 

Dades del rebut / liquidació del qual se sol·licita la devolució 

Número de rebut/Referència: 

Concepte: Exercici: 

Nom de l’alumne/a: 

Titular DNI / NIF 

Fets i motius de la devolució 

 Sol·licito 

 La devolució de l’import  euros, al següent número de compte bancari: 

Titular del compte bancari: 
NIF/DNI:    
Compte bancari:  
 IBAN(país i codi)  (entitat)  (oficina) (DC) (compte)



 Declaro 
Que totes les dades consignades i tota la documentació presentada són certes. 

Signatura de la persona interessada. 

Girona,  d  de 2021 

Documentació que s’adjunta 
 Rebut original del qual se sol·licita la devolució. 
 NIF/DNI/NIE de l’interessat en el procediment. 
 En cas que l’interessat actuï mitjançant representant, document de representació degudament emplenat. 
 Autorització del titular del rebut quan aquest no coincideixi amb el titular del compte corrent on s’efectuarà la 

transferència. 
 Documentació justificativa dels motius de devolució del rebut. 

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 
Finalitat: Gestió de la devolució d’ingressos indeguts per la prestació de serveis del Conservatori de Música Isaac Albéniz. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud 
de la limitació del tractament adreçant-se al Conservatori de Música Isaac Albéniz. 
> Trobareu informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.cmg.cat

http://www.cmg.cat/
http://www.cmg.cat/
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