MOD 22/2018-02-VA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE RODATGE

DADES DE L’ORGANITZADOR
NIF/NIE/CIF:

Nom i cognoms/Raó social/Denominació:

DOMICILI DE L’ORGANITZADOR
Tipus de via:

Nom de la via:

Bloc:

Portal:

Número:

Escalera:

Planta:

Codi postal:

Província:

Municipi:

País:

Telèfon:

Correu electrònic de contacte:

Porta:

km:

Localitat:

DADES DE LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE
NIF/NIE:

Nom i cognoms:

COD. DIR3 E00130201

Telèfon:

Correu electrònic de contacte:

DADES DEL/ DELS VEHICLE/
MATRÍCULES VEHICLES:

DADES DEL RODATGE
Denominació:

Descripció i justificació d’utilització de la via d’ús públic:

INICI

FINAL

PROVÍNCIA

LLOC

PROVÍNCIA

LLOC

Data

Hora

Data

Hora

DADES DE PAS per dia i etapa de rodatge
EMPLENAR EN ANNEX (Veure instruccions)

Observacions:

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

,

de /d’

de

Firma de l’interessat/representant

Firma de l’empleat públic

INSTRUCCIONS

1.- Presente una única sol·licitud per a cada tràmit.
2.- El model d'annex es troba en la web de la Dirección General de Tráfico en l'adreça
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/autorizaciones-especiales-de-circulacion/autorizacionesespeciales/autorizaciones-rodajes.shtml
3.- En cas de persona jurídica, la sol·licitud haurà de ser presentada a través de
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

FORMES DE PAGAMENT DE LA TAXA ASSOCIADA AL TRÀMIT:
Amb targeta bancària en oficines de Trànsit
Amb targeta bancària o càrrec en compte per mitjà d’internet en https://sede.degt.gob.es.
En efectiu o càrrec en compte en qualsevol entitat financera.

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 Dirección General de Tráfico. 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

ANNEX
DADES DE PAS per dia i etapa de rodatge
Data

Província/Illa

Hora inicie

Via

Descripció del tram

1.

Es referencia al punt d'inici de tram

2.

1. Encreuament de calçada
2. Circulació per voral
3. Circulació ocupant parcialment un sol sentit de circulació
4. Circulació ocupant dos sentits de circulació

Hora fi

Horari pas

1

Tram amb
tancament
de
calçada

Ocupació
de la
2
calçada

Velocitat
mitjana

Parada en
calçada

DADES DE PAS per dia i etapa de rodatge
Data

Província/Illa

Hora inicie

Via

Descripció del tram

1.

Es referencia al punt d'inici de tram

2.

1. Encreuament de calçada
2. Circulació per voral
3. Circulació ocupant parcialment un sol sentit de circulació
4. Circulació ocupant dos sentits de circulació

Hora fi

Horari pas

1

Tram amb
tancament
de
calçada

Ocupació
de la
2
calçada

Velocitat
mitjana

Parada en
calçada

