
O0681 
Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques
Direcció General del Transport Terrestre

Matrícula del vehicle
     

Sol·licitud de baixa d’autoritzacions de transport i d’activitats auxiliars i 
complementàries

Dades d'identificació de la persona titular (cedent, en cas de transmissió)
Nom i cognoms (persona física) / nom de l’empresa (persona jurídica)
     

NIF/CIF
     

Adreça electrònica de contacte
     

Telèfon
     

Adreça postal a l'efecte de notificació (carrer, plaça, núm., pis i porta)
     
Població
     

Codi postal
     

Dades d’identificació de la persona que fa la signatura
Nom i cognoms
     

NIF
     

En qualitat de:                  de l'empresa

Dades d’identificació de la persona que adquireix l’autorització (només emplenar en cas 
de transmissió)
Nom i cognoms (persona física) / nom de l’empresa (persona jurídica)
     

NIF/CIF
     

Dades de l’autorització
Classe
     

Àmbit:
  Nacional   Comarcal   Local   Autonòmic

Número de l'autorització 
     

Causa de la baixa
  Renúncia   Renúncia a l’exercici futur de l’activitat   Suspensió   Transmissió

Reconeixement de la signatura
Nom i cognoms de la persona que realitza el reconeixement
     

Càrrec
     

Entitat
     

Data
     

Signatura de la persona titular Signatura de la persona que realitza el reconeixement i segell
de l'entitat

Dades d'identificació de la persona representant
Nom i cognoms
GUIRAL ASESORIA Y GESTION SL

NIF
B65154502

Adreça electrònica de contacte
vehiculos@guiral.com

Telèfon
93.3252104

Adreça postal a l'efecte de notificació (carrer, plaça, núm., pis i porta)
C/ FLORIDABLANCA Nº 5557  ENT
Població
BARCELONA

Codi postal
08015

Localitat i data
     ,      

Signatura de la persona titular                                                                    Segell i signatura de la gestoria o associació, si n’hi ha

SERVEI TERRITORIAL DE PORTS I TRANSPORTS DE Escolliu una opció

En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques informa que les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’obtenció de l’objecte
d’aquesta sol·licitud s’inclouen en el fitxer automatitzat Registre General de Transportistes. La finalitat de la recollida de les dades
és la tramitació d’autoritzacions de transport i la gestió del Registre General de Transportistes. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-vos a la persona titular de la Direcció General del
Transport Terrestre (avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).




