Comunicació per acollir-se a la mesura temporal de circulació de determinats conjunts de
vehicles amb una massa de conjunt de 44 tones per al transport de mercaderies en general
(Resolució INT/2841/2012 de 14 de desembre, DOGC Nº 6279 de 21 de desembre de 2012).
Dades del sol·licitant, titular dels vehicles:
Nom i cognoms

NIF / DNI

Domicili

Núm.

Codi postal / Municipi

Telèfon mòbil i/o fix

Adreça electrònica

Dades del representant
Nom i cognoms

DNI

Apoderat/Representant

Dades del conjunt de vehicles o del vehicle tractor o del vehicle semiremolc (només UN per comunicació)
Matrícula

Data matriculació

Núm. eixos

Marca i model

MMA

EURO

kW

Suspensions i frens

Declaració responsable
En qualitat de persona signant d’aquesta sol·licitud, declaro:
Que totes les dades facilitades en el formulari són certes, els vehicles tractors compleixen les especificacions EURO IV, V o
VI, els vehicles i el seu conjunt, a més d’estar tots ells dotats de suspensions pneumàtiques regulables, són aptes per circular
amb 44 tones de mercaderia en general de massa en càrrega i en conseqüència ho pot acreditar mitjançant les corresponents
fitxes tècniques del vehicles, amb les notes incloses per una estació ITV.
Que en el cas de no realitzar tots els viatges comunicats en forma de previsió ho s’haurà de comunicar igualment la correcció
a fi de que l’Administració tingui el registre real de trajectes executats.
Que l’incompliment de qualsevol de les mesures previstes en la Resolució per establir, de forma controlada, com a mesura
temporal, la circulació de determinats conjunts de vehicles pesants pel transport de mercaderies en general, suposa, sense
perjudici d’altres accions legals, la pèrdua de vigència del codi de registre per poder acollir-se a aquesta mesura de regulació
del trànsit, fins que aquesta no quedi derogada.

Consentiment
Autoritzo el Servei Català de Trànsit a consultar les dades sobre identitat personal mitjançant la Plataforma d’Integració i Col·laboració
Administrativa (PICA), en els termes que estableix el Decret 56/2009, de 7 d’abril.
Sí
No

Informació del tràmit
-

-

-

Aquest formulari, en blanc, s’ha de completar i presentar a qualsevol de les oficines dels Serveis Territorials del Servei Català de
Trànsit. Després de l’ examen de la sol·licitud es farà el registre d’entrada i aquest número de registre serà necessari per a les
futures comunicacions per web dels trajectes a realitzar.
Aquest document original, degudament registrat i segellat, s’haurà de portar en els vehicles, durant la realització dels trajectes.
Als efectes de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informen
que les dades personals recollides en aquest document s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Servei Català de Trànsit, en
l’exercici de les competències que té atribuïdes. El responsable del fitxer és la persona titular de la Direcció del Servei Català de
Trànsit (Diputació, 355, 08009 Barcelona).
L’incompliment de les condicions d’aquesta Resolució suposa, sense perjudici d’altres accions legals, la prohibició per a circular
en les condicions excepcionals esmentades.

Documentació necessària
Imprescindible adjuntar original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle o dels vehicles segons preveu la Resolució.

Signatura del sol·licitant, per a tot aquest escrit:

Localitat i data

Espai destinat al segell del Servei Català de Trànsit, segons el qual
la sol·licitud ha estat completada d’acord amb la Resolució:

