
 

 
 

AJUNTAMENT D’ESPORLES 
 
 
 
 

 
Segons el que disposa a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), l’Ajuntament d’Esporles amb domicili social a la plaça de l’ajuntament, núm. 1 d’Esporles informa que recull aquesta informació per 
tal d’actualitzar el fitxer corresponent ,creat sota la responsabilitat del batle de l’Ajuntament amb la finalitat legal per a la qual es va creat. 
L’Ajuntament d’Esporles informa que teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i anul·lació per a la qual cosa us heu d’adreçar, mitjançant escrit, a la raó social d’aquest Ajuntament. 
D’altra part, l’Ajuntament d’Esporles es compromet, dins el compliment de les seves obligacions a guardar el secret  oportú i a adoptar les mesures necessàries per evitar pèrdues, manipulacions o accessos no autoritzats. Sempre tenint en compte les 
possibilitats de la tecnologia actual. 

 

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE VEHICLE 

 
Esporles, ____ d_______________ de  _________ 

(signatura titular) 

DADES DE LA PERSONA O ENTITAT TITULAR 
LLINATGES I NOM O RAÓ SOCIAL: DNI/CIF: 

ADREÇA (C., PL,. AV…): NÚM. KM. ESC POL PARC PIS PORTA 

CP: MUNICIPI: POBLACIÓ: 

MÒBIL: TEL: FAX: A/E: 

REPRESENTAT/ADA PER 
LLINATGES I NOM: DNI: 

ADREÇA (C., PL,. AV…): NÚM. KM. ESC POL PARC PIS PORTA 

CP: MUNICIPI: POBLACIÓ: 

MÒBIL: TEL: FAX: A/E: 

COM A: L’Ajuntament d’Esporles es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la 

representació en el moment procedimental que consideri oportú. 

DADES DEL VEHICLE 
MATRÍCULA: MARCA: MODEL: COLOR: 

LLOC ON ES TROBA EL VEHICLE (C., PL., AVDA…) DAVANT EL NÚM.: 

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA 

  ACREDITACIÓ DE LA TITULARITAT: FOTOCÒPIA DEL DNI (en cas de persones físiques). 

  ACREDITACIÓ DE LA TITULARITAT: FOTOCÒPIA DE L’ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ (en cas de persones jurídiques). 

  PERMÍS DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE (original). 

  D’ALTRES:  
NOTA INFORMATIVA: 

� L’acceptació de la renuncia queda condicionada a la comprovació de les dades i documentació aportades i que el vehicle es 
trobi al lloc indicat. 

� Un cop que s’hagi desballestat el vehicle, l’Ajuntament sol·licitarà la baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit. 
� La renuncia a un vehicle no suposa la condonació de deutes, precintaments i embargaments que recaiguin sobre el mateix, 

que queden vigents i pendents de resolució per part de la persona interessada. 
� S’aplicaran les taxes regulades a les Ordenances Fiscals. La taxa s’abonarà en rebre el titular del vehicle la notificació de la 

liquidació al seu domicili, un cop finalitzat el procés. 

� Si el vehicle té un precinte, la Prefectura Provincial de Trànsit no cursarà la baixa. 
D’acord amb la documentació presentada, RENUNCII a tots els drets del vehicle a favor de l’Ajuntament d’Esporles i queden al meu 
càrrec les despeses anteriors a aquesta data. 


