Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA,
BAIXA I RETIRADA DE
VEHICLE DE LA VIA
PÚBLICA (Hereus)
POL-076

REGIDORIA DE POLICIA LOCAL

Núm. Codi
Dades del titular
Nom

Núm. Registre Dipòsit
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Dades del vehicle
Matrícula

Marca, model i color

Estacionat a (nom del carrer i núm.
Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

EXPOSO I SOL·LICITO
Que sóc hereu/hereva del titular del vehicle abans esmentat, segons consta a la Direcció General de Trànsit, i estic
interessat/da en que aquest vehicle sigui retirat de la via pública i, a aquest efecte, RENUNCIO a la titularitat del
vehicle a favor de l’Ajuntament del Prat de Llobregat per tal que procedeixi a la seva eliminació com a residu
municipal, ja que pel seu estat ha finalitzat la seva vida útil.
EXPRESSO, per tot l’exposa’t, la meva voluntat de desprendre’m del mateix.
SOL·LICITO, a la vista del present escrit, es procedeixi a la declaració de vehicle fora d’us i a la seva eliminació com a
residu municipal.
Data i signatura

DOCUMENTACIÓ APORTADA

Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano
que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

1 NIF del titular difunt o documentació oficial que el

substitueixi.

2 Partida de defunció del titular.
3 NIF del/de la sol·licitant o documentació oficial
que el substitueixi.
4 Document acreditatiu de què s¡ és hereu/va.
5 Permís de Circulació del vehicle.
6 Fitxa Tècnica del vehicle.
7 Adjunto les claus del vehicle:

SI
NO

Confrontada la personalitat de la persona sol·licitant

Signat Agent/Operador núm. de PL

Signat

Signat personal de l’OIAC

Aquesta petició s’ha de presentar pel titular del vehicle, a les Oficines de la Policia Local (c. Riu Llobregat,2) o bé a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana OIAC (pl. de la Vila, 1)
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PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Esborrar
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Imprimir
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