TALDE EUROMODULARRETARAKO BAIMEN
BEREZIKO IZAPIDEAK
MOD
MOD21/2016-01-EU
23/2016-01-EU

IMPRIMIR

INTERESATUAREN DATUAK
IFZ/AIZ/IFK:

Izena/Sozietatearen helbidea/Izendapena:

Lehen abizena:

Bigarren abizena:

INTERESATUAREN HELBIDEA
Bide mota:

Bidearen izena:

Saila:

Ataria:

Posta kodea:

Probintzia:

Zenbakia:

Eskailera:

Solairua:

Atea:

Udala:

KM:

Herria:

AUKERA EZAZAU EGIN NAHI DUZUN IZAPIDEA
ESKAERA

KOPIA

LUZAPENA

Kopia edo luzapenerako baimen zenbakia.

INTERESATUAREN ADIERAZPENA
Interesatuak edo, pertsona juridikoa bada tartean, honen ordezkariak alegia, adierazten du
diktatzea egokia den erabakiaren iraunaldian zehar, zintzoki beteko dituela eskaerari buruzko baldintzak:
 Bai

 Ez

Inskribatuta egotea Enpresen eta Garraio-Jardueren Erregistroetan

 Bai

 Ez

Ardatzetako etenaldi pneumatikoa edo baliokidea.

 Bai

 Ez

Ispiluak edo angelu itzuetarako detektagailuak.

 Bai

 Ez

Erreia uzteko ohartarazpen sistemak edo bertan mantentzeko asistentzia.

 Bai

 Ez

Larrialdi-egoera automatikoki antzemateko eta saihesteko edo talka bat arintzeko dezeleraziorako ibilgailuaren balaztaketa
sistema aktibatzeko sistema.

 Bai

 Ez

Egonkortasuna kontrolatzeko sistema elektronikoa.

 Bai

 Ez

Ebaluazio teknikoko ardatz eragilearen gainean eramateko euro-modularreko zirkulazioaren gaineko ikerketan parte hartzea
onartzen dut, zertarako eta ardatz eragilearen gainean kargako guztizko masaren % 25 baino gutxiago eramateko.

 Bai

 Ez

Taldearen maniobralitate-ebaluazio teknikoari buruzko ikerketa batean parte hartzeko onartzen dut.

 Izapide honen egiteari dagokionez, kontra nago Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (DGT-k) nire datuak elektronikoki kontsulta ditzala Administrazio
Publikoko beste erakundeekin

_________________________ (e)n, ________ (e)ko ___________________aren _________(e)an

Interesatuaren/ordezkariaren sinadura

Langile publikoaren sinadura

JARRAIBIDEAK

a) ataleko ardatzaren ezaugarrien deskribapenerako lerroak nahikoak izango ez balira, edo berdin gertatuz gero b) ataleko ibilgailu eragile edo ez
eragileen kopuruetarako, edo berdin gertatuz gero c) eskaerarako ataleko ibilbiderako, orduan ardatzaren ezaugarri, ibilgailu edo ibilbiderako eskatuak
izan diren datu guztiak idatzi behar dituzu memoria erantsian.

DATU PERTSONALEN BABESA.- Datu pertsonalak babesteko Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren ondorioetarako, jakinarazten da zure datu pertsonalak Datuak Babesteko Espainiako
Agentziaren Erregistro Orokorrean sartuko direla. Fitxategi hauek baimenik ez duten pertsonen aurrean konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzeko segurtasun neurri egokiak dituzte.
Sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta haien aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu Trafikoko Zuzendaria Nagusiko edozein aurrez aurreko arretarako bulegotan edo egoitza elektronikoaren
bidez: www.dgt.es.

A) MARTXAREN HURRENKERAREN KONFIGURAZIOA
Azalpena/Eraikitze irizpidea/Onarpen irizpidea:
Lehenengo
modulua

Ardatz kopurua:
Bide minimoa/maximoa:
Hurrengo moduluarekin akoplatzeko era.
Azalpena/Eraikitze irizpidea/Onarpen irizpidea:

Bigarren
modulua

Ardatz kopurua
Bide minimoa/maximoa:
Hurrengo moduluarekin akoplatzeko era:
Azalpena/Eraikitze irizpidea/Onarpen irizpidea:

Hirugarren
modulua

Ardatz kopurua:
Bide minimoa/maximoa:
Hurrengo moduluarekin akoplatzeko era:

Ardatz-lerroak
Hurrenkera
zenbakia:

Ondoz ondoko lerroen arteko tartea:

Gurpil zenbakia:

Ardatz eragilea:

1
2
3
4
5
6
7

B) MODULUAK
Moduluak
Matrikula:

Ez-eragileak
Homologatutako irizpide
eraikitzailea:

Txasisa:

Matrikula:

Homologatutako irizpide
eraikitzailea:

Txasisa:

C) IBILBIDEA
Probintzia:

Galtzada
bikoitza

Zatia

Errepidea:
Hasiera:

Amaiera:

Bai

Ez

Errepide konbentzionalaren
erabilera justifikatzen duen
lekua:

