Govern d’Andorra

Sol·licitud de baixa de vehicle
 Automòbil

 Embarcació

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:							

Núm. de cens:

Adreça electrònica:								
Tel. fix/mòbil:

2. Dades del vehicle
Matrícula:			Marca:						
Model:

Tipus de baixa que sol·liciteu
 Baixa per exportació
 Baixa per no canviar la titularitat del vehicle (article 145.6)
Sol·licito la cancel·lació de la titularitat del meu vehicle en el Registre de Vehicles ja que la persona que l'ha adquirit, no ha dut a terme en el
termini establert, la gestió necessària per al canvi de titularitat.
 Baixa definitiva per peces
Declaro que, actualment, el vehicle indicat a l'apartat anterior està fora de circulació, motiu pel qual sol·licito que es doni de baixa del meu
nom al Registre de Vehicles, i em faig responsable de tota possible reclamació sobre la veracitat de la meva declaració.
 Baixa definitiva per desballestament
Declaro que, actualment, el vehicle indicat a l'apartat anterior està fora de circulació, motiu pel qual sol·licito que es doni de baixa del meu
nom al Registre de Vehicles, i em faig responsable de tota possible reclamació sobre la veracitat de la meva declaració.
 Altres baixes (especifiqueu el motiu):

Data i signatura
Lloc i data:

R2 T004 - 22/12/2015

Signatura de la persona que sol·licita							

Segell de l'empresa

Documentació que s'ha d'adjuntar
Baixa per exportació
FF Carta groga o, en cas de no tenir-la, certificat de pèrdua/robatori expedit pel Servei de Policia d'Andorra
FF Testament o aute del batlle (en el cas de defunció del propietari)
FF Contracte de cancel·lació de reserva de domini (si escau)
Baixa (article 145.6)
FF Testament o aute del batlle (en el cas de defunció del propietari)
FF Contracte de cancel·lació de reserva de domini (si escau)
Baixa definitiva per peces
FF Carta groga signada o, en cas de no tenir-la, certificat de pèrdua/robatori expedit pel Servei de Policia d'Andorra
FF Retall del xassís on està gravat el número d'identificació del vehicle
FF Rebut de lliurament de plaques a l'Automòbil Club d'Andorra
FF Testament o aute del batlle (en el cas de defunció del propietari)
FF Contracte de cancel·lació de reserva de domini (si escau)
Baixa definitiva per desballestament
FF Carta groga signada o, en cas de no tenir-la, certificat de pèrdua/robatori expedit pel Servei de Policia d'Andorra
FF Certificat de desballestament del vehicle
FF Retall del xassís on està gravat el número d'identificació del vehicle
FF Rebut de lliurament de plaques a l'Automòbil Club d'Andorra
FF Testament o aute del batlle (en el cas de defunció del propietari)
FF Contracte de cancel·lació de reserva de domini (si escau)
Altres baixes
FF Carta groga signada o, en cas de no tenir-la, certificat de pèrdua/robatori expedit pel Servei de Policia d'Andorra
FF Altra documentació que pugui ser d'interès per tramitar la baixa

Legislació aplicable
• Llei del Codi de la circulació vigent
• Llei dels transports per carretera. Disposició addicional quarta de modificació de l’article 3 de la Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de
la circulació, del 10 de juny de 1999
• Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles vigent
• Reglament de tallers de reparació de vehicles automòbils vigent
• Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics vigent
• Reglament de modificació dels articles 12 i 17 i l’addició de l’article 19 del Reglament regulador de la fabricació de la instal·lació de les plaques de matrícula
en vehicles i ginys mecànics vigent
• Reglament regulador del procediment de reserva de matrícules del Registre de Vehicles vigent
• Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals
• Decret pel qual es regula el fitxer de dades personals del Registre de Vehicles, del 8 d’octubre del 2014

