IMPRIMIR

MOD 18/2018-02-VA

TRÀMITS D’AUTORITZACIÓ ESPECIAL PER A PROVES
ESPORTIVES/MARXES CICLISTES/ALTRES ESDEVENIMENTS/ALTRES
ACTIVITATS NO ESPORTIVES
DADES DE L’ORGANITZADOR
NIF/NIE/CIF:

Nom i cognoms/Raó social:

DOMICILI DE L’ORGANITZADOR
Tipus de via:

Nom de la via:

Número:

Bloc:

País:

Província:

Codi postal:

Portal:

Escala:

Planta:

Porta:

Km:

Municipi:

Localitat:

PERSONA DE CONTACTE
Nom i cognoms:

Telèfon:

Correu electrònic:

TRÀMIT

COD. DIR3 E00130201

Sol·licitud
prova esportiva o marxa ciclista

Sol·licitud esdeveniments
vehicles clàssics

Comunicació voluntària OO.AA.
no esportives

Modificació de sol·licitud
en tramitació

Núm. d’expedient que s’ha de modificar:

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT
Denominació:

Tipus d’activitat (1):

Activitat federada
Sí

Federació:

Categoria d’activitat federada (2):

Circuit homologat per a atletisme:

No

Número d’edició:

Sí
Número de participants:

Número d’etapes:

Periode de celebració
Data d’inici:

Província/Illa d’inici:

Lloc d’inici:

Província/Illa de finalització:
:

Províncies de pas:

NIF/DOI del Director Executiu:

Nom i cognoms del Director Executiu:

NIF/DOI del Responsable de SV:

Nom i cognoms del Responsable de SV:

Telèfon de contacte durant la cel·lebració de l’activitat:

Subdivisions de l’activitat:

Data d’acabament:
Lloc de finalització:

No

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
L’activitat discorre principalment per (marcar una única opció):
Carreteres interurbanes de la xàrcia principal de l’Estat o autonòmica.
Carreteres interurbanes de la xàrcia secundària autonòmica o provincial.
Vies o camins no asfaltats d’ús forestal, veïnal o similar.
Vies o camins asfaltats d’ús forestal, veïnal o similar.
Vies urbanes.
Combinació en proporcions similars dels anteriors (indicar quines en l’apartat d’Observacions).

Altres característiques de l’itinerari:
Encreuaments puntuals de carreteres interurbanes de la xàrcia principal de l’Estat o autonòmica.
Encreuaments puntuals de carreteres interurbanes de la xàrcia secundària autonòmica o provincial.
Trams curts d’enllaç de carreteres interurbanes de la xàrcia principal de l’Estat o autonòmica.
Trams curts d’enllaç de carreteres interurbanes de la xàrcia secundària autonòmica o provincial.
Trams urbans.

Observacions:

 M’opose que la DGT consulte electrònicament les meues dades davant les Administracions Públiques per a fer el present tràmit.

 Done el meu consentiment perquè la relació amb l’Administració Pública es faça per mitjans electrònics.

,

Firma de l’interessat/representant

de/d’

de

Firma de l’empleat públic

INSTRUCCIONS

1.- Tipus d’activitat:
1. Carrera, marxa o ruta a peu.
2. Carrera ciclista.
3. Marxa cicloesportiva.
4. Marxa cicloturista.
5. Carrera, ral·li o marxa de vehicles de motor.
6. Triatló.
7. Orientació.
8. Orientació amb bicicleta de muntanya.
9. Carrera, marxa o ruta amb animals de càrrega.

2.- Categoria:
1.
2.
3.

Internacional.
Estatal.
Autonòmica.

Les dades de caràcter personal arreplegades en este formulari seran tractades exclusivament per a l'exercici de les competències establides en la normativa vigent en matèria
de trànsit que legitima eixe tractament. El seu responsable és la Direcció General de Trànsit. Podrà exercir els seus drets dirigint formulari a: DGT, carrer Josefa Valcárcel 44,
28071 Madrid; o bé a: protecciondedatos@dgt.es. Està previst fer transferències internacionals en compliment de la normativa comunitària; La conservació d'eixes dades serà
només pel temps necessari per a complir amb la finalitat del tractament.
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/protecci-de-datos.shtml

