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POLICIA LOCAL
SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DEL PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUIR TAXI

211 - XI.4.

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

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població

Telèfon(s)

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Representant

EXPOSO
Que, d'acord amb l'Ordenança reguladora del servei del taxi i de la Llei 19/2003, del taxi, a fi de sol·licitar la transmissió de la
llicència del taxi, i com a conductor del servei, aporto la següent documentació:
1. Document Nacional d'Identitat del sol·licitant o escriptura de constitució, en el cas de persones jurídiques, de la
societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat, degudament inscrita en el registre mercantil,
2. Permís de conduir de la classe B, amb autorització corresponent (BTP), expedit per la prefectura de trànsit, o altre
de categoria superior (art. 7.1 d i art. 17.2).
3. Certificat mèdic acreditant que no pateixo cap malaltia infecto-contagiosa o impediment físic que impossibiliti o
dificulti l'exercici normal de la professió (art.17.3).
4. Fotocòpia del document que acredita l'afiliació a la Seguretat Social en règim de dedicació plena.
5. Una fotografia tipus carnet.
6. Declaració adjunta signada.
Autorització imprescindible per a l'atorgament del canvi de titularitat de llicència de taxi.
Autoritzo l'Ajuntament de Salt a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, les dades corresponents a l'acreditació de la Delegació del Ministeri
d'Economia i Hisenda d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Administració de l'Estat (art. 7.1.1) i
les dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions envers la
Seguretat Social (art. 7.1.c), com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les
acrediten.

SÍ
NO

SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, es procedeixi a la transmissió, a favor meu, del permís
municipal de conduir Taxi número

el/la qual es compromet a no ésser titular d'una altra llicència a Salt, en el termini de 10 anys.

amb DNI
Salt,

titularitat del Sr./a.

de

de 20

Signatura de l'adquirent/sol·licitant

Signatura del transmitent

En cas de signar digitalment, fer-ho primer en aquest requadre.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats d'atorgament de llicència de taxi i seguiment
d'activitat. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
PL 9
Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E www.salt.cat
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DECLARO

a) Que compleixo tots els requisits per a prestar els serveis de taxi exigits per l'Ordenança reguladora servei
del taxi de l'Ajuntament de Salt, i que no tinc pendent de pagament cap sanció pecuniària imposada per
resolució ferma en via administrativa per alguna de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança i la Llei
19/2003, del taxi relacionada amb la prestació de serveis amb la llicència objecte de la transmissió. (art. 9.2).
b) Que no he estat titular d'una altra llicència de taxi d'aquest Ajuntament en el període dels 10 anys
anteriors. (art. 9.3).
c) Que em comprometo a portar la llicència a terme amb subjecció al que preveu la Llei del Taxi 19/2003, de 4
de juliol, i el Reglament del Taxi de l'Ajuntament de Salt, així com a altra normativa que es dicti pel seu
desenvolupament i els reglaments posteriors que pugui aprovar l'Ajuntament de Salt, per regular el servei del taxi.

Salt,

de

de 20

Signatura de l'adquirent/sol·licitant

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats d'atorgament de llicència de taxi i seguiment
d'activitat. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés,
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