
 
 
 
 
 

 

SOL·LICITUD DE CANVI DE VEHICLE (SERVEI DE TAXI) 
 
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  

Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  

i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

EXPOSO: 
Que en data _______________ he adquirit un vehicle nou marca _______________________,  
model__________________________, matrícula ____________________, la documentació 
del qual adjunto, per tal d’efectuar el servei de TAXI a Vilanova i la Geltrú, que substitueix el 
vehicle marca _______________________,  model__________________________, matrícula 
____________________, tutelat amb la llicència municipal número _____________________. 
 
Que, per tal de poder legalitzar el vehicle nou davant la Direcció de Transports de la Generalitat 
de Catalunya, necessito les següent certificacions: 
 
* Quatre (4) certificats on consti el total de llicències de taxi autoritzades i el número que 
correspon a _____________________________________________, pel vehicle matrícula 
_______________________, per tal de sol·licitar la Targeta de Transports. 
  
* Llicència municipal d’obertura. 
 
 
Per tot això, 
DEMANO: 
Que després dels tràmits i dels informes reglamentaris s’expedeixin els certificats i la llicència 
municipal d’obertura esmentats.  
 
 
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú). 

SVI 
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