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SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA DE TAXI
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Exposo i demano
Que sóc la persona titular de la parada de servei públic d’autoturisme número ___________ amb el vehicle amb
matrícula _______________ , marca ___________________ , model __________________________________ .
Que l’Ajuntament de Palafrugell autoritzi la transmissió de la llicència de taxi número ___________ del vehicle amb
matrícula _______________ , a favor de _____________________________________________________ , amb
NIF ____________________ .
Que em sigui autoritzada la transmissió de la llicència de taxi.

Aportació de documents d’altres administracions
Els documents que en qualitat d’interessats heu d’aportar en aquest procediment i s’enumeren a continuació, seran
consultats o obtinguts directament per l’Ajuntament sempre i quan no us hi oposeu marcant la casella que figura més
avall. Si marqueu la casella us correspondrà a vosaltres aportar-los.
• Direcció General de Trànsit – Permís de circulació i característiques tècniques del vehicle
• Direcció General de Trànsit – Permís de conducció de l’anterior i la nova persona conductora
• Direcció General de la Policia – Verificació de les dades d’identitat de l’anterior i la nova persona titular de la
llicència
 M’oposo a la consulta de les dades i declaro que aportaré jo la informació requerida

Data i signatura
Palafrugell,
Signatura de la persona transmissora

Signatura de la persona receptora de la transmissió

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
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 Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

