Número d’expedient

Municipi
TARRAGONA

Dia

Hora

Agents actuants

Unitat

SOL·LICITUD DE RENUNCIA DEL VEHICLE
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI núm.

Domicili

de

Telèfon

Mòbil

En qualitat de: q Propietari q

Correu electrònic

...........................................................................................................................................

Dades del vehicle:
Matrícula

Classe

Marca

Model

Color

que es troba estacionat a:
q Dipòsit Municipal

q Via Pública

q Espai de titularitat privada (......................................................................... )

Carrer:

Barri:

Sector: q CIUTAT

q PONENT

q NORD

q LLEVANT

q Altres: (.................................................................................................................................................................)
Exposa:
Que el vehicle de la seva propietat, identificat a l’encapçalament, es troba en situació de fora d’ús, i per tant abans de
la seva consideració com a residu urbà, manifesta que no està interessat en mantenir la propietat del mateix.
Sol·licita:
Que sigui acceptada la seva renuncia de la propietat del vehicle, lliurant el mateix de forma gratuïta a l’Ajuntament de
Tarragona per a la seva gestió com a residu sòlid urbà, i sigui traslladat a un centre gestor autoritzat per la Junta de
Residus pel seu desballestament.
Altrament, fa constar que té coneixement, i així li han informat abans de la signatura del present document, que la
renuncia del vehicle de la seva propietat no pressuposa la condonació dels deutes pendents que pugui existir sobre la
tinença de la propietat en el moment d’aquesta renuncia, ni qualsevol altre gravamen sobre el vehicle.
DOCUMENTACIÓ APORTADA:

q Fotocopia del DNI del titular del vehicle
q Permís de circulació del vehicle
q Fitxa d’inspecció tècnica del vehicle
q Declaració jurada o promesa
OBSERVACIONS:

Signatura (Interessat)

Sol·licitud de renuncia:
Rebuda a la Guàrdia Urbana amb data:
....................... /............................................/201........

Versió 11/15

TIP núm. .........................

(signatura)

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les
vostres dades de caràcter personal s’inclouran en el fitxer Guàrdia Urbana, el responsable del qual és l’Ajuntament de Tarragona, amb la finalitat de gestionar i
controlar la vigilància i la seguretat del municipi. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, us informem que podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General de l’Ajuntament de Tarragona, Rambla Nova 59 de Tarragona, CP 43001.

