Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Sol·licitud de devolució de quota tributària ingressada en excés en l’autoliquidació de la
taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de
justícia de competència de la Generalitat de Catalunya
Dades identificatives de la persona sol·licitant (a efectes de notificació i de titularitat de dades bancàries)
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Tipus de document identificatiu

Núm. document

Adreça

Població

Codi postal

Comarca

Província

Adreça electrònica

Telèfon

Dades identificatives de la persona contribuent
Empresa

Entitat

Nom/Raó social

NIF/CIF

Identificació del fet imposable
Òrgan judicial

Núm. procediment

Any

Sol·licito
Devolució de quota tributària com a conseqüència d’incidència o errada en el pagament de la taxa
Explicació de la incidència que justifica la sol·licitud de devolució

Quantitat a retornar

Data d’interposició

Declaració responsable de dades per fer la transferència bancària en cas de ser reconeguda la
procedència de la devolució sol·licitada
(Ordre ECF/382/2003, de 24 de juliol, del procediment a seguir per al pagament de les obligacions de la Generalitat de
Catalunya, i la Instrucció de 2 de desembre de 2005)
Dades de l’entitat bancària per retornar la quantitat que correspongui (la persona sol·licitant haurà de ser titular del compte)
Entitat
Oficina
DC
Núm. de compte

Dades de la persona titular del compte (han de coincidir amb les dades de la persona sol·licitant)
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Tipus de document identificatiu

Núm. document

Accepto rebre comunicacions per correu electrònic.

Signatura
de la persona sol·licitant
Data
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció de Serveis. Departament de Justícia.
Finalitat: la gestió integral de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia i
de la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia.
Legitimació: compliment d’una obligació legal.
Persones destinatàries: les dades només seran cedides excepcionalment en els casos que determini la legislació vigent. No es preveuen
cessions a tercers països.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat davant del
responsable del tractament.
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del Departament.

Documentació que heu d’adjuntar a la sol·licitud en cas d’incidència o errada en l’import de la taxa:
a- Justificant del pagament efectuat.
b- Còpia de l’autoliquidació presentada.
Si l’error es va produir en la identificació del contribuent i es va tornar a fer l’autoliquidació, per reclamar la devolució de la taxa pagada per error cal
aportar també justificant del pagament i còpia de la nova liquidació efectuada.

J‐SG1834A
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