Dades de l’acta
Número de Registre
Data

Municipi
Hora

Funcionari/s actuant/s

Indicatiu
Adscrit/s

________________________________________________________

PROPOSTA EXTRAORDINARIA DE INSPECCIÓ TÉCNICA DE CICLOMOTORS
Dades del ciclomotor
Marca

Model

Matrícula

Data 1ª Matriculació

Nº Bastidor

Dades de la persona que condueix el ciclomotor
Nom i Cognoms

Tipus (Classe)

Adreça (tipus de vía, nom i número)
Data d’expedició del Permis

Lloc d’expedició

Número de Permís de Conducció

Nacionalitat

Municipi / Provincia

Telèfon

Validez (indicar data de caducitat)

_______________________________________________________________________________________________
Dades del Titular
Nom i Cognoms
Adreça (tipus de vía, nom i número)
Municipi / Provincia
Telèfon
___________________________________________________________________________________________________________
Dades del lloc de l’actuació
Data

Hora

Direcció (Tipus de vía, nom i número)

_______________________________________________________________________________________________
Reportatge fotográfic

SI

NO

Intervenció del permís / Llicència de circulació

SI

NO

Pérdua de les condicions técniques mínimes per la circulació a la vía pública
Descripció genérica de les deficiències observades:
Defectuos / insuficient
Miralls Retrovisors
Caballet
Indicador de velocitat (velocímetre)
Placa de matrícula
Parafangs
davanter
Dispositiu d’enllumenat
llums davanteras
Senyalització óptica
intermitents
Sistema d’escapament
tub d’escapament
Inscripcions reglamentaries
nº de bastidor
Neumátics
davanter
Dipósit de combustible

No homologat

Inexistent

posterior
llums traseres
catadióptrics
silenciós
placa del fabricant
posterior

Reformes d’Importància segons R.D. 736/88
Neumátics
Dipósit de combustible
Modificació de dimensions
Órgansde motor

equivalencies +/- 3%
adicció de dipósit
amplada
cilindre
carburador

modificació sistema alimentació
alçada
filtre de potència
pulmó
tub d’escapament i/o silenciós

Descripció técnica de les deficiencies observades:
> 5% (aprox. 4,5º)

Cavallet (grau d’inclinació)
Placa de matrícula

> 30º (posterior)
sense contrasenya d’homologació

inclinació
ubicació

> 15º (anterior)
per sota del parafang

asimétrica

Dispositius d’enllumenat

davanter
sense contrasenya d’homologació
posterior
sense contrasenya d’homologació
altre tipus ______________________________________

color no autorizat _________________________
color no autorizat _________________________
color ____________________________________

Senyalització óptica

intermitències
catadióptrics

color no autorizat ____________
color no autorizat ____________

sense contrasenya d’homologació
sense contrasenya d’homologació

Sistema d’escapament (tub d’escapament i silencios)

ubicació distinta a la original

Neumátics

talls
talls

Motor

davanter
posterior

cilindre
carburador
filtre de potència
altres (pulmó, etc.)

llis (slick)
llis (slick)

deformacions
deformacions

desgast
desgast

Marca ___________________________
Marca ___________________________
Marca ___________________________
Marca ___________________________

Marca _____________________________________
Mesures NO equivalents ____________________
Mesures NO equivalents ____________________
Cms cúbics
Tamany mm

______________
______________

Lloc de recollida del permís / Llicència de circulació: Servei Català de Trànsit de: __________________________________________________________

Observacions / Al·legacions
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Signatures: Agent/s
El conductor / titular, amb DNI:

___________________________________________________________________________________________________________
El conductor / titular resta informat de la inhabilitació del ciclomotor en qüèstió, per la seva circulació per la via pública, excepte pel seu
trasllat a taller o per la regularització de la seva situació a una estació ITV, en el termini de 7 dies, en virtut de lo establert a la
disposició Final Quinta del R.D. 2822/1988 per la qual es va aprovar el Reglament General de Vehícles.

