
 
 
 
 
 

 

SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULAR AL REGISTRE MUNICIPAL DE 
BICICLETES 

 
Nom i cognoms___________________________________________________________,amb 
adreça a____________________________________________________________________ 
de __________________________________________________________, CP __________, 
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________ 
i DNI/NIE_________________________, amb la present sol·licitud: 
 
Sol·licito: El canvi de titular al Registre municipal de bicicletes 
 

Dades de l’anterior titular: 
 

Nom i cognoms:_______________________________________________________________ 
 
 

Dades de la Bicicleta: 
 

Bastidor número:_______________________ Núm. Identificatiu:________________________ 
 

Marca: ____________________________ Model:____________________________________ 
 

Color: ___________ Data de compra: __________  Factura de compra?  si  �      no  � 
 

Tipus: � carretera   � ciutat/passeig  � muntanya   � plegable   � elèctrica   � altres   
 

Documentació que cal adjuntar:  
Document acreditatiu del canvi de titular, signat per les dues parts. Sense aquesta documentació no es realitzarà el 
tràmit. 
 

Observacions:________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura) 
 
 
 
 
 
 
Autorització: 
La persona física major d’edat, o persona jurídica que figura en aquest formulari, es declara propietària de la 
bicicleta amb les característiques esmentades i autoritza a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a que les seves 
dades siguin incloses en la Base de dades del Registre municipal de bicicletes de l’Ajuntament. El Titular és l’únic 
responsable de la veracitat i la correcció de les dades enviades.  
En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades 
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800). 

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el 
Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 

 

SVI 
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