
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar la recollida i destrucció de vehicles abandonats al terme municipal, en base a la llei 7/1985 LBRL (article 
25.2.f). 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades podran 
ser cedides a la direcció general de trànsit. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
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INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE GESTIÓ DE VEHICLE FORA D'ÚS 
Dades identificatives del / la titular del vehicle: 

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del / la representant del / la titular del vehicle: 
 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Autoritzar/Comunicar ser notificat per correu electrònic:
Segons l’article 14 de la Llei 39/2015 els subjectes (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants) estan obligats.

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Acceptació de les condicions del servei:
La baixa tributària del vehicle serà efectiva a partir de la data de baixa definitiva a trànsit, en el moment que 
l'Ajuntament la tramiti, amb independència de la data de cessió del vehicle 
  
Us exposo:

El vehicle amb matrícula , marca i model  , ha finalitzat la seva vida
útil, per la qual cosa es sol·licita a aquest Ajuntament el seu tractament com a residu sòlid urbà, així com la gestió de 
la tramitació de la baixa definitiva, d'acord amb la normativa vigent i adjuntant la documentació següent:

Fotocòpia del DNI/NIE/NIF del titular o poders (si s'actua en representació)
Documentació original del vehicle Declaració de pèrdua de la documentació (si s'escau)

Declaració jurada (en cas de defunció del titular)

Claus del vehicle

Certificat de defunció (en cas de defunció del titular)

Lloc d'estacionament:

Altres observacions:

Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Que després els tràmits procedents, em vulgueu gestionar el tractament d'aquest vehicle com a residu sòlid i la 
tramitació de la baixa definitiva del vehicle a la Direcció General de Trànsit. 

Sant Feliu de Guíxols:
Signatura:

http://ciutada.guixols.cat/dpd

En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar la recollida i destrucció de vehicles abandonats al terme municipal, en base a la llei 7/1985 LBRL (article 25.2.f).
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades podran ser cedides a la direcció general de trànsit.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
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INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE GESTIÓ DE VEHICLE FORA D'ÚS 
Dades identificatives del / la titular del vehicle: 
Dades identificatives del / la representant del / la titular del vehicle: 
Autoritzar/Comunicar ser notificat per correu electrònic:
Segons l’article 14 de la Llei 39/2015 els subjectes (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants) estan obligats.
Acceptació de les condicions del servei:
La baixa tributària del vehicle serà efectiva a partir de la data de baixa definitiva a trànsit, en el moment que l'Ajuntament la tramiti, amb independència de la data de cessió del vehicle
 
 
Us exposo:
 , ha finalitzat la seva vida
útil, per la qual cosa es sol·licita a aquest Ajuntament el seu tractament com a residu sòlid urbà, així com la gestió de la tramitació de la baixa definitiva, d'acord amb la normativa vigent i adjuntant la documentació següent:
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Que després els tràmits procedents, em vulgueu gestionar el tractament d'aquest vehicle com a residu sòlid i la tramitació de la baixa definitiva del vehicle a la Direcció General de Trànsit. 
F003
Àrea competent: Policia Local
ACTA DE CESSIÓ DE VEHICLE
Carles Ros i Arpa, Secretari General de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, faig constar:
Que en el dia de la data, compareix davant meu el/la senyor/a ressenyat/ada el/la qual acredita ser el/la titular del vehicle esmentat que actualment roman estacionat en el lloc indicat i que assabentat/ada de la possibilitat de cedir-lo al municipi per al seu tractament com a residu sòlid urbà, desitja realitzar aquesta cessió a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a l'objecte de quedar alliberat/ada de les responsabilitats administratives que per aquest motiu poguessin ser-li imputades, renunciant expressament a percebre qualsevol import o contraprestació per part d'aquesta Administració.
Dades identificatives del / la titular del vehicle:
Dades identificatives del vehicle: 
I, perquè consti, s'estén aquesta acta, la qual cosa, jo, com a Secretari, certifico.
El Secretari
Carles Ros i Arpa
El/la titular
Àrea competent: Policia Local
DECLARACIÓ JURADA
Dades identificatives del / la titular del vehicle: 
Dades identificatives del / la representant del/la titular del vehicle: 
Dades identificatives del vehicle: 
DECLARO:
Que en el dia de la data, comparec i acredito ser l'hereu del titular del vehicle esmentat que actualment roman estacionat al lloc de referència, i que assabentat/ada de la possibilitat de cedir-lo al municipi per al seu tractament com a residu sòlid urbà, desitja realitzar aquesta cessió a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a l'objecte de quedar alliberat/ada de les responsabilitats administratives que per aquest motiu poguessin ser-li imputades, renunciant expressament a percebre qualsevol import o contraprestació per part d'aquesta Administració.
El Secretari
El/la declarant
Carles Ros i Arpa
F004
Àrea competent: Policia Local
DECLARACIÓ PÈRDUA DE LA DOCUMENTACIÓ
Dades identificatives del / la titular del vehicle: 
Dades identificatives del / la representant del/la titular del vehicle: 
Dades identificatives del vehicle: 
DECLARO:
Que en el dia de la data, declaro la pèrdua de la documentació del vehicle de referència, i em comprometo, en cas que aparegui, a lliurar-la a la Prefectura Provincial de Trànsit.
El/la declarant
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