POLICIA
LOCAL

ACTA DE RENÚNCIA DE TITULARITAT DEL VEHICLE*

DADES DE LA COMPAREIXENÇA
Data

Hora

Lloc

Número d’expedient

DADES DEL TITULAR DEL VEHICLE
Nom i cognoms

DNI / NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

DADES DEL VEHICLE
Marca

Classe

Model

Color

Matrícula

Bastidor

Lloc on es troba el vehicle
Estat del vehicle

DECLARACIÓ

Com a legítim TITULAR del vehicle esmentat faig constar que RENUNCIO, totalment i voluntària a la
titularitat d’aquest i que el cedeixo a favor de l'Ajuntament de Blanes, (Girona), per al seu
desballestament, retirada i baixa definitiva de la circulació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA

DNI o equivalent. (fotocòpia)
Permís /llicència de circulació. (document original)
La baixa del vehicle de la Prefectura Provincial de Trànsit. (fotocòpia)
Rebut de l’impost de vehicles. (fotocòpia)
Targeta d'inspecció tècnica o certificat de característiques. (document original)
Altres __________________________________________
Aquesta acta, un cop llegida, és signada per tots els que intervenen, en prova de conformitat.
El funcionari

El titular del vehicle

* NOTA: Aquesta acta no serà vàlida si no va acompanyada de la corresponent diligència acreditativa, on
consti que el vehicle ressenyat ja es troba ingressat al Dipòsit Municipal de vehicles de la Policia Local de
Blanes.
AJUNTAMENT DE BLANES
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de
l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions.
Únicament es comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament.
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