Comunicació d’obertura d’una secció o sucursal d’una escola particular de conductors
Dades de l’escola
Nom comercial

Núm. de registre

Dades de la nova secció o sucursal
Domicili

Núm.

Codi postal / Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Classes de permisos

Horari

Terreny

Particular
Ajuntament

Superfície (en m²)

Carrer

Núm.

Municipi

Dades de la persona titular i de l’apoderat / representant (si es tracta d’una societat)
Titular

DNI/NIF

Cognoms, nom / Raó social o denominació

Apoderat / Representant

Cognoms, nom

DNI

Dades del director / de la directora
DNI

Primer cognom

Segon cognom

Adreça

Nom

Número

Número de certificat

Codi postal i municipi

Data d’expedició

Data d’alta

Jornada

Dades del professorat
DNI

Primer cognom

Segon cognom

Adreça

Número

Número de certificat

DNI

Nom

Codi postal i municipi

Data d’expedició

Data d’alta

Primer cognom

Jornada

Segon cognom

Adreça

Nom

Número

Número de certificat

Data d’expedició

Codi postal i municipi
Data d’alta

Jornada

Vehicles
Matrícula

Data

Tipus

Marca i model

MMA

CC

kW

Classe de permís

Declaració de responsable
En qualitat de titular de l’escola particular de conductors, declaro:
-

Que es compleixen tots els requisits que l’article 21 del Reial decret 1295/2003, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de les escoles particulars de conductors, exigeix per poder obrir una secció o sucursal.

-

Que disposa de la documentació que acredita que compleix amb els requisits que li són exigits.

-

Que estic informat/ada que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades i la tinença de la documentació corresponent.

-

Que el titular que subscriu aquesta comunicació es compromet a mantenir, durant el temps que duri l’exercici de l’activitat
professional, els requisits exigits per al seu exercici.

Consentiment
Autoritzo el Servei Català de Trànsit a consultar les dades sobre identitat personal mitjançant la Plataforma d’Integració i Col·laboració
Sí
No
Administrativa (PICA) en els termes que estableix el Decret 56/2009, de 7 d’abril.

Òrgans davant dels quals es presenta la sol·licitud
D’acord amb l’article 22 del Reial decret 1295/2003, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de les escoles particulars de
conductors, les obertures de seccions o sucursals s’han de comunicar prèviament al Servei Català de Trànsit pel fet que és el
responsable del Registre de centres de formació de conductors.

Informació del tràmit
-

Les comunicacions han de ser prèvies a l’obertura de les noves seccions o sucursals i han d’anar acompanyades de la
documentació justificativa corresponent.

-

Les dades d’aquesta comunicació s’inscriuran d’ofici en el Registre de centres de formació de conductors. Un cop inscrita, es
lliurarà còpia de l’autorització d’obertura de l’Escola matriu a la secció o sucursal nova que ha d’estar exposada al públic.

-

En el transcurs de la tramitació d’aquesta comunicació, el Servei Català de Trànsit, de conformitat amb la legislació específica,
efectuarà la visita de comprovació corresponent.

-

Als efectes 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 recollides en aquest document s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Servei Català de Trànsit, en
l’exercici de les competències que té atribuïdes. El responsable del fitxer és la persona titular de la Direcció del Servei Català de
Trànsit (Diputació, 355, 08009 Barcelona).

Signatura del sol·licitant

Localitat i data

