TRÁMITES DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA
CONXUNTOS EUROMODULARES (AECEM)

MOD 23/2016-01-GA

IMPRIMIR

DATOS DA PERSOA INTERESADA
NIF/NIE/CIF:

Nome/Razón social/Denominación:

Primeiro apelido:

Segundo apelido:

DOMICILIO DA PERSOA INTERESADA
Tipo de vía:

Nome da vía:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Número:

Escaleira:

Planta:

Porta:

Municipio:

km:

Localidade:

ELIXA O TRÁMITE QUE DESEXA REALIZAR
SOLICITUDE AECEM

DUPLICADO AECEM

PRÓRROGA AECEM

Núm. de autorización para duplicado ou prórroga:

DECLARACIÓN DA PERSOA INTERESADA
A persoa interesada ou, en caso de persoa xurídica, o seu representante legal declara que, durante a vixencia da resolución que proceda ditar, cumprirá
cos seguintes requisitos correspondentes á súa solicitude:
 Si

 Non

Inscribiuse no Rexistro de Empresas e Actividades de Transporte (REAT).

 Si

 Non

Suspensión pneumática ou equivalente nos eixes motrices.

 Si

 Non

Espellos ou detectores de ángulo morto.

 Si

 Non

Sistemas de advertencia de abandono de carril ou asistencia de mantemento neste.

 Si

 Non

Sistema capaz de detectar automaticamente unha situación de urxencia e activar o sistema de freada do vehículo para a súa
desaceleración co fin de evitar ou mitigar unha colisión.

 Si

 Non

Sistema electrónico de control de estabilidade.

 Si

 Non

Acepto participar nun estudo de avaliación técnica sobre circulación de euromodulares para levar sobre o eixe motor unha
porcentaxe da masa total en carga do conxunto < 25 %.

 Si

 Non

Acepto participar nun estudo de avaliación técnica sobre manobrabilidade do conxunto.

 Opóñome a que a DXT consulte electronicamente os meus datos ante as administracións públicas para a realización do presente trámite.

,

de

Sinatura da persoa interesada/representante

de

Sinatura do empregado público

INSTRUCIÓNS
Se non fosen suficientes as filas existentes para a descrición das liñas de eixe no apartado a), ou para o número de vehículos motrices e non motrices no apartado b), ou para o itinerario no apartado c)
da solicitude, entregue unha memoria anexa con todos os datos solicitados para as restantes liñas de eixe, vehículos ou itinerario que faltan.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL. Para os efectos da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os seus datos
persoais se incorporarán a ficheiros inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. Os devanditos ficheiros contan coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a súa
confidencialidade e seguridade fronte a persoas non autorizadas. Poderá exercer os dereitos de acceso , rectificación, cancelación e oposición en calquera oficina de atención presencial da Dirección
Xeral de Tráfico ou a través da súa sede electrónica en www.dgt.es

A) CONFIGURACIÓN EN ORDE DE MARCHA
Descrición/Criterio construción/Criterio homologación:
Primeiro
módulo

Núm de eixes:
Vía mínima/máxima:
Forma de axuste ao seguinte módulo:
Descrición/Criterio construción/Criterio homologación:

Segundo
módulo

Núm de eixes:
Vía mínima/máxima:
Forma de axuste ao seguinte módulo:
Descrición/Criterio construción/Criterio homologación:

Terceiro
módulo

Núm de eixes:
Vía mínima/máxima:
Forma de axuste ao seguinte módulo:

Liñas de eixe
Núm. de
orde:

Distancia entre liñas consecutivas:

Núm de rodas:

Eixe motor:

1
2
3
4
5
6
7

B) MÓDULOS
Motrices
Matrícula:

Non-motrices
Criterio construtor
homologado:

Bastidor:

Matrícula:

Criterio construtor
homologado:

Bastidor:

C) ITINERARIO
Provincia:

Dobre
calzada

Tramo

Estrada:
Inicio:

Fin:

Si

Non

Lugar que xustifica o uso de
estrada convencional:

