POLICIA LOCAL
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE VEHICLE DESTINAT A TAXI

603 - T025

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu e.

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu e.

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que sóc titular de la llicència de conduir taxi núm.

amb el vehicle

Que estic interessat a canviar el vehicle adscrit a la llicència pel següent: marca
model

i matrícula

DECLARO
Que el nou vehicle destinat a taxi compleix totes les característiques recollides en l'article 19 del Reglament regulador del
servei de taxi de l'Ajuntament de Salt publicat en el BOP de Girona núm. 178 de 18 de setembre de 2017.
SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, es procedeixi a la inspecció del nou vehicle i s'atorgui la
corresponent autorització de substitució.
Certificat conforme actualment sóc titular de l'esmentada llicència de conduir autotaxi: Sí
Salt,
Signatura

No

Documentació que cal aportar
- Permís de circulació del vehicle substitut
- Fitxa tècnica del vehicle substitut
- Assegurança vigent del vehicle substitut, en la qual
es reflecteixin específicament cadascuna de les
persones autoritzades a conduir-lo
- Documentació del taxímetre emprat en el vehicle,
marca i model, fabricant, taller instal·lador, número
identificatiu del taxímetre, constant K, data de la
darrera revisió i data de validesa

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: portar un registre de titulars de taxis del municipi, a efectes d'identificació, gestió de la titularitat i seguiment..
Legitimació: compliment d'obligació legal.
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
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 a l'Ajuntament de Salt Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT
> Trobareu més informació a www.viladesalt.cat.
Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E

PL6

