11. SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ
TRANSMISSIÓ TAXI
Segell de registre d’entrada

Dades de la persona que transmet la llicència
Cognoms

Nom

Adreça

Població

Telèfon

Fax

DNI/NIF/Passaport
CP
Adreça electrònica

Dades de la persona que rep la llicència
Cognoms

Nom

Adreça

Població

Telèfon

Fax

DNI/NIF/Passaport
CP
Adreça electrònica

Exposo:
Que les dues parts acorden la transmissió de la llicència municipal de taxi nº _____.

Sol·licito:
Autorització de l’Ajuntament per la transmissió de la llicència municipal de taxi esmentada, d’acord amb el
que preceptua l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Documentació que acompanya:
1 fotografia tipus carnet.
Còpia NIF
Declaració del compliment de les condicions exigides a l’article 8 i 10 de la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, del taxi i compromís d’atenir-se a tot allò disposat a l’Ordenança Municipal reguladora del
servei de taxi a Vilobí d’Onyar

IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1).

Declaració jurada
Jo ___________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport _____________________
i domicili al ____________________________________________ de __________________, manifesto i
declaro:
Complir les condicions necessàries perquè em sigui atorgada la llicència de taxi núm. ______,
d’acord amb l’article 8.1 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi:
a) Ésser una persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o
cooperativa de treball associat.
b) Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer,
rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.
c) Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les
relatives a les condicions del centre de treball, establertes per la legislació vigent.
d) Acreditar, en el cas de les persones físiques, que es posseeix el certificat exigible per a
conduir el vehicle, d’acord amb el que estableix l’article 19.
e) Acreditar, en el cas de les persones jurídiques, que els conductors que hi presten els
serveis de conducció tenen el certificat que estableix l’article 19.
f)

Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del
servei, en els termes establerts per la normativa vigent.

No tenir pendent de pagament cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via
administrativa per alguna de les infraccions tipificades per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi,
relacionada amb la prestació de serveis amb la llicència objecte de la transmissió.
No vulnerar les disposicions de l’article 8.2, del 10.3 i concordants de la Llei 19/2003, de 4 de juliol,
del taxi.
Comprometre’m a atenir-me a tot allò disposat a l’Ordenança Municipal reguladora del servei de taxi
a Vilobí d’Onyar.

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___.

Signatura del transmissor

Signatura del receptor

