Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

SOL·LICITUD DE BAIXA DE VEHICLE PER AL SEU DESBALLESTAMENT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms
o raó social de
l’empresa o entitat

DNI/CIF/NIE/
Passaport

Adreça

CP

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça
electrònica

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (en cas de no ser la interessada)
Nom i cognoms
o raó social de
l’empresa o entitat

DNI/CIF/NIE/
Passaport

Adreça

CP

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça
electrònica

DADES DEL VEHICLE
Tipus

Marca

Matrícula

Bastidor

Model

DECLARO
Que, tenint facultat de disposició sobre el vehicle indicat, renuncio a tots els drets que pugui tenir sobre el mateix en favor de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern per tal que aquest pugui tramitar el seu desballestament i baixa definitiva.
El vehicle es troba estacionat a

Amb aquesta finalitat, faig lliurament de la documentació següent, necessària per a la tramitació:
• DNI, NIE, permís o targeta de residència de la persona titular o propietària del vehicle o CIF en cas de persones jurídiques.
• Permís de circulació.
• Targeta d’inspecció tècnica.
• En cas d’actuar en representació de la persona titular, propietària o jurídica, autorització per actuar en representació d’aquest/a.
• En cas de no ser la persona titular del vehicle, document acreditatiu de la propietat del vehicle (contracte de compravenda,
factura, etc.)
• En cas d’actuar en representació de la persona titular o propietària que estigui difunta, testament, declaració d’herència o
escriptura d’adjudicació d’herència.
Una vegada comprovada la documentació i, en el seu cas, acceptada la sol·licitud, la Policia Local es posarà en contacte amb la
persona sol·licitant perquè faci el lliurament de les claus del vehicle i de la documentació original del mateix.

La renúncia del vehicle no suposa l’anul·lació dels deutes que per raó d’impostos o altres càrrecs tingui contrets amb anterioritat a
la data d’acceptació de la renuncia del vehicle, la qual estarà condicionada a que el vehicle no tingui càrrecs que impossibilitin la
tramitació de la baixa (embargaments, precintes, etc.).
La recollida del vehicle únicament es realitzarà amb vehicles estacionats a la via pública i dintre del terme municipal de Sant Just
Desvern.
Als efectes del pagament de l’impost de circulació es fa constar que les renúncies presentades durant el mes de desembre no es
podran tramitar fins al gener de l’any següent.

Signatura

Sant Just Desvern,

de/d’

de

ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
Us informem que el responsable de tractament de les vostres dades és l’Ajuntament de Sant Just Desvern. La finalitat del seu tractament és poder dur a terme la tramitació
d’aquesta sol·licitud. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari com a part dels procediments administratius. En cap cas seran cedides a tercers,
excepte si fos necessari per dur a terme el tràmit sol·licitat i d’acord amb la legislació vigent. També us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació mitjançant un escrit presentat en aquest mateix Ajuntament. En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades
personals, podeu interposar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades HYPERLINK “mailto:dpd.ajsantjustdesvern@diba.net” dpd.ajsantjustdesvern@diba.
net o davant l’autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Autoritzo l’Ajuntament de Sant Just Desvern a enviar-me notificacions electròniques

