TRÀMITS D’AUTORITZACIÓ ESPECIAL PER A
CONJUNTS EUROMODULARS (AECEM)

MOD 23/2016-01-CAT

IMPRIMIR

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
NIF/NIE/CIF:

Nom/Raó social/Denominació:

Primer cognom:

Segon cognom:

DOMICILI DE LA PERSONA INTERESSADA
Tipus de via:

Nom de la via:

Bloc:

Portal:

Codi Postal:

Província:

Número:

Escala:

Planta:

Porta:

Municipi:

KM:

Localitat:

SELECCIONEU EL TRÀMIT QUE VOLEU FER
SOL·LICITUD AECEM

DUPLICAT AECEM

PRÒRROGA AECEM

Núm. d’autorització per a duplicat o pròrroga:

DECLARACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA
La persona interessada o, en cas de persona jurídica, el representant legal d’aquesta declara que durant la vigència de la resolució que sigui procedent
dictar complirà els següents requisits corresponents a la seva sol·licitud:
 Sí

 No

Està inscrit en el Registre d’Empreses i Activitats de Transport (REAT).

 Sí

 No

Suspensió pneumàtica o equivalent en els eixos motrius.

 Sí

 No

Miralls o detectors d’angle mort.

 Sí

 No

Sistemes d’advertència de sortida de carril o assistència de manteniment en el carril.

 Sí

 No

Sistema capaç de detectar automàticament una situació d’emergència i activar el sistema de frenada del vehicle per a la seva
desacceleració a fi d’evitar o mitigar una col·lisió.

 Sí

 No

Sistema electrònic de control d’estabilitat.

 Sí

 No

Accepto participar en un estudi d’avaluació tècnica sobre circulació d’euromodulars per portar sobre l’eix motor un % de la
massa total en càrrega del conjunt < 25 %.

 Sí

 No

Accepto participar en un estudi d’avaluació tècnica sobre maniobrabilitat del conjunt.

 M'oposo que la DGT consulti electrònicament les meves dades davant les administracions públiques per a la realització del present tràmit.

,

de

de

Firma de l’empleat públic

Firma de la persona interessada/representant

INSTRUCCIONS
Si no són suficients les files existents per a la descripció de les línies d'eix en l'apartat a), o per al nombre de vehicles motrius i no motrius en l'apartat b),
o per a l'itinerari en l'apartat c) de la sol·licitud, entregueu una memòria annexa amb totes les dades sol·licitades per a les restants línies d'eix, vehicles o
itinerari que falta.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- D’acord amb la Llei orgànica 15/199, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades personals
s’incorporaran a fitxers inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquests fitxers compten amb les mesures de seguretat adequades per garantir la confidencialitat i
seguretat d’aquests davant de persones no autoritzades. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol oficina d’atenció presencial de la Direcció General de Trànsit o
a través de la seva seu electrònica a www.dgt.es.

A) CONFIGURACIÓ EN ORDRE DE MARXA
Descripció/Criteri construcció/Criteri homologació:
Primer
mòdul

Núm. d`eixos:
Vía mínima/màxima:
Forma d’acoblament al mòdul següent:
Descripció/Criteri construcció/Criteri homologació:

Segon
mòdul

Núm. d`eixos:
Vía mínima/màxima:
Forma d’acoblament al mòdul següent:
Descripció/Criteri construcció/Criteri homologació:

Tercer
mòdul

Núm. d`eixos:
Vía mínima/màxima:
Forma d’acoblament al mòdul següent:

Línies d’eix
Núm.
ordre:

Distància entre línies consecutives:

Nombre de rodes:

Eix motor:

1
2
3
4
5
6
7

B) MÒDULS
Motrius
Matrícula:

No-motrius
Criteri constructor
homologat:

Bastidor:

Matrícula:

Criteri constructor
homologat:

Bastidor:

C) ITINERARI
Província:

Doble
calçada

Tram

Carretera:
Inici:

Fi:

Sí

No

Lloc que justifica l’ús de
carretera convencional:

