
The full content of this file cannot be displayed with your current PDF viewer. Please update to the latest 
possible version to view this document.


.\Generalitat_BN_30PC_negre.png
.\Plantilles\Logos\Mossos_BN.png
Tip. Doc.
NIF/NIE/Passaport/CIF
Cognoms
Nom
Dades identificatives del/de la sol·licitant i de la sol·licitud
Sol·licitud d'informe d'accident de trànsit (model presencial)
Telèfon
Adreça de correu electrònic
Dades de l'accident
NAT
Sense vehicle de motor
Amb vehicle de motor
Matrícula del vehicle
 i el dia 
Entre el dia 
Nom i número de la via
Municipi
Àrea Regional de Trànsit
Data de l'accident
Terres de l'Ebre
Camp de Tarragona
Pirineu Occidental
Ponent
Central
Metropolitana Nord
Girona
Metropolitana Sud
Dades identificatives del/de la representant
Primer Cognom
Nom
NIF/NIE/Passaport/CIF
Tip. Doc.
Segon Cognom
Col·legi d'advocats adscrit
Núm. de col·legiat/ada
Adreça de correu electrònic
Dades de l'informe
Espai reservat a l'Administració
 Informe inexistent
Informe lliurable
Sí
No
 Informe amb fotografia
Identificador per al pagament
Informació de la taxa
Descripció
Identificador
Referència
Emissora
Import
* La taxa per a cadascun dels informes que se sol·liciti és de 
 euros.
Podeu fer el pagament de la taxa:
 - accedint al formulari que hi ha disponible a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya
 (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVTE)  Pagament de la taxa per obtenir informes d'accidents de trànsit. Una vegada que hagueu emplenat el formulari  amb l'identificador per al pagament i hagueu premut "acceptar", es proposarà fer el pagament a través d'un TPV virtual amb una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat financera;
 - per Internet, Línia Oberta o qualsevol SERVICAIXA de “la Caixa”. En aquests casos, el resguard expedit pel terminal serveix com a comprovant del pagament;
 - o bé a qualsevol oficina de "la Caixa", presentant la carta de pagament que trobareu a continuació. 
 ** Suport a un accident de trànsit : En aquells accidents de trànsit on únicament s'han produït danys materials i no s'observen indicis de la presumpta comissió d'un delicte, si els conductors implicats redacten la DAA - declaració amistosa d'accident - la intervenció dels agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra es realitza només als efectes de protegir la zona de conflicte i garantir la seguretat de les persones així com la mobilitat del trànsit.
NIF
NIE
Passaport
NIF
NIE
Passaport
Telèfon
 Servei de suport**
CIF
CIF
Tip. Doc.
NIF/NIE/Passaport/CIF
Cognoms
Nom
Dades identificatives del/de la sol·licitant i de la sol·licitud
Carta de pagament de la taxa per l'informe d'accident de trànsit
Telèfon
Adreça de correu electrònic
Dades de l'accident
NAT
Sense vehicle de motor
Amb vehicle de motor
Matrícula del vehicle
 i el dia 
Entre el dia 
Nom i número de la via
Municipi
Àrea Regional de Trànsit
Data de l'accident
Terres de l'Ebre
Camp de Tarragona
Pirineu Occidental
Ponent
Central
Metropolitana Nord
Girona
Metropolitana Sud
Dades identificatives del/de la representant
Primer Cognom
Nom
NIF/NIE/Passaport/CIF
Tip. Doc.
Segon Cognom
Col·legi d'advocats adscrit
Núm. de col·legiat/ada
Adreça de correu electrònic
Dades de l'informe
Espai reservat a l'Administració
 Informe inexistent
 Informe lliurable
Sí
No
 Informe amb fotografia
Identificador per al pagament
Informació de la taxa
Descripció
Identificador
Referència
Emissora
Import
* La taxa per a cadascun dels informes que se sol·liciti és de 
 euros.
Segell entitat bancària
Podeu fer el pagament de la taxa:
 - accedint al formulari que hi ha disponible a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya
 (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVTE)  Pagament de la taxa per obtenir informes d'accidents de trànsit. Una vegada que hagueu emplenat el formulari  amb l'identificador per al pagament i hagueu premut "acceptar", es proposarà fer el pagament a través d'un TPV virtual amb una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat financera;
 - per Internet, Línia Oberta o qualsevol SERVICAIXA de “la Caixa”. En aquests casos, el resguard expedit pel terminal serveix com a comprovant del pagament;
 - o bé a qualsevol oficina de "la Caixa", presentant la carta de pagament que trobareu a continuació. 
 
 
Còpia per a la persona que fa la sol·licitud
Passaport
NIE
NIF
Passaport
NIE
NIF
 Servei de suport
Telèfon
CIF
CIF
Tip. Doc.
NIF/NIE/Passaport/CIF
Cognoms
Nom
Dades identificatives del/de la sol·licitant i de la sol·licitud
Carta de pagament de la taxa per l'informe d'accident de trànsit
Telèfon
Adreça de correu electrònic
Dades de l'accident
NAT
Sense vehicle de motor
Amb vehicle de motor
Matrícula del vehicle
 i el dia 
Entre el dia 
Nom i número de la via
Municipi
Àrea Regional de Trànsit
Data de l'accident
Terres de l'Ebre
Camp de Tarragona
Pirineu Occidental
Ponent
Central
Metropolitana Nord
Girona
Metropolitana Sud
Dades identificatives del/de la representant
Primer Cognom
Nom
NIF/NIE/Passaport/CIF
Tip. Doc.
Segon Cognom
Núm. de col·legiat/ada
Adreça de correu electrònic
Dades de l'informe
Espai reservat a l'Administració
Informació de la taxa
Descripció
Identificador
Referència
Emissora
Import
* La taxa per a cadascun dels informes que se sol·liciti és de 
 euros.
Segell entitat bancària
Col·legi d'advocats adscrit
NIF
NIE
Passaport
NIF
NIE
Passaport
Identificador per al pagament
 Informe amb fotografia
 Informe lliurable
Sí
No
 Servei de suport
 Informe inexistent
Telèfon
CIF
CIF
Còpia per a l'Administració
Tip. Doc.
NIF/NIE/Passaport/CIF
Cognoms
Nom
Dades identificatives del/de la sol·licitant i de la sol·licitud
Carta de pagament de la taxa per l'informe d'accident de trànsit
Informació per al pagament de la taxa
Identificador
Referència
Emissora
Import
Còpia per a l'entitat bancària
NIF
NIE
Passaport
CIF
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