1a EMISSIÓ

SOL·LICITUD DE TARGETA DE TACÒGRAF DIGITAL

RENOVACIÓ
SUBSTITUCIÓ

EMPRESA
DADES DE QUI SOL·LICITA
Codi de barres PDF417:

NOM I LLINATGES / RAÓ SOCIAL: .
DOMICILI FISCAL:

NIF/CIF: .........................................

.......................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

LOCALITAT: ........................................................................................................................................................
PROVÍNCIA: ................................................................ TELÈFON......................................

ADREÇA

ELECTRÒNICA.: ......................................................

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL

GESTORIA

CP: ................................................

REPRESENTANT

NOM I LLINATGES / RAÓ SOCIAL: ........................................................................................................................... NIF/CIF: ................................................
DOMICILI:

.....................................................................................................................................................................................................................

LOCALITAT: ..........................................................................................................................................

CP: ...........................

PROVÍNCIA: ..................................................................

ADREÇA ELECTRÒNICA:....................................

TELÈFON:....................................................

EMPLENAU-HO SI PERTOCA
1a EMISSIÓ
NOMBRE DE TARGETES QUE SOL·LICITAU ( màxim 62): ............

MATRÍCULA: .................................................

RENOVACIÓ

(si l'empresa no és titular d'autoritzacions
de transport). Necessària per a 1a emissió,
substitució i renovació.
(primers 13 caràcters)

NOMBRE ARREL DE LA TARGETA:
ÍNDEX CONSECUTIU DE LA TARGETA:
(14è caràcter)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marcau les caselles que corresponen als índexs consecutius
de les targetes que voleu renovar

A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l mn o p q r s t u v w x y z

CAUSA DE LA SOL·LICITUD:
CADUCITAT

SUBSTITUCIÓ

MODIFICACIÓ DADES

(núm. complet)

NÚMERO DE LA TARGETA:
(si el sabeu)

CAUSA DE LA

SOL·LICITUD:

PÈRDUA
Data de pèrdua: _ _/_ _/_ _ _ _

ROBATORI

DETERIORACIÓ

MAL FUNCIONAMIENT

Data de robatori: _ _/_ _/_ _ _ _

ENTREGA DE LA TARGETA SOL·LICITADA
TRAMESA PER CORREU ?

SÍ

NO

DOMICILI PER A LA TRAMESA PER CORREU:
.......................,............................................................................................................................................................
(Si és diferent al que s'ha indicat a DADES DE QUI SOL·LICITA)
LOCALITAT: ..............................................................................................................

...................................., ............ d ................................. de.................
Firma responsable de l'empresa o representant:

CP: ...................

PROVÍNCIA: ..........................................

SOL·LICITUD DE TARGETA DE TACÒGRAF DIGITAL
EMPRESA
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Renovació
1a emissió
x
x
x

x
x

CIF/ DNI/ TIE i formulari.
Justificant taxes abonades.
Mandat de representació acreditat (si
hi ha representació o gestoria) i escriptura
de poders.
Acreditació de domicili fiscal.
Permís de circulació d'un vehicle (si
l'empresa no és titular d'autoritzacions de
transport).

Caducitat
x

Igual que 1a
emssió.

Modificació dades
x
x
x

Igual que 1a emissió.
Targeta antiga.
Justificant de
modificació de dades.

Substitució
(robatori/pèrdua/deterioració/
mal funcionament)
x
x

x
x

Formulari .
Mandat de representació
acreditat (si hi ha representació o
gestoria) i escriptura de poders.
Justificant taxes abonades.
Targeta antiga (si deterioració o
mal funcionament).

Canvi
(Canvi de
país)
NO S'APLICA

GLOSSARI
MANDAT DE REPRESENTACIÓ I ESCRIPTURA DE PODERS: document firmat pel titular del centre tècnic que faculta la gestoria o
el representant perqè actuï en nom seu. Si es tracta d'una societat, s'hi ha d'adjuntar l'escriptura de poders.

INSTRUCCIONS
DOMICILI: s'hi ha d'especificar el domicili fiscal de l'empresa.
NOM / RAÓ SOCIAL: si es tracta d'un treballador autònom, s'hi han d'especificar el nom i els llinatges, i també el NIF. Ambdós
conceptes han de ser iguals als que s'hagin especificat en la sol·licitud per a targeta de conductor, si se sol·licita.
NOMBRE DE TARGETES: l'empresa ha d'especificar un nombre de targetes que no excedeixi de 62 per a la primera emissió.
En el cas d'una renovació, s'han de detallar els números de les targetes que es volen renovar, del total de targetes concedides a l'empresa.
Per a això, s'ha d'especificar:
El nombre arrel de les tagetes, que és el mateix per a totes les de l'empresa. Consisteix en els 13 primers caràcters.
L'índex consecutiu de les tagetes que es volen renovar, que consisteix en el 14è caràcter de cada una de les targetes. S'han de marcar
amb una X els índexs possibles que es proposen en el formulari.
En el cas d'una substitució, convé especificar el número exacte (amb16 caràcters) de la targeta que se substitueix.

1.
2.

Obligacions del titular o de l'organització de titulars de targetes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Proporcionar informació completa a l'autoritat espanyola emissora de targetes, particularment pel que fa a dades de registre.
Usar les claus i els certificats de targetes únicament en el sistema de tacògraf.
Usar la targeta únicament en el sistema de tacògraf.
Evitar usos no autoritzats de l'equip, la clau privada i la targeta.
Usar únicament les claus, la targeta i els certificats propis.
Un titular no pot tenir una targeta d'empresa i una altra de centre d'assaig.
.
Si es tracta d'un treballador acollit al règim d'autònoms, pot disposar d'una targeta d'empresa i de la de conductor.

h)

Tornar a l'autoritat emissora de targetes la targeta robada o perduda, si la recupera.

AQUEST APARTAT FEIA REFERÈNCIA A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES PERÒ TAMBÉ A LA LEGISLACIÓ DE LA COMUNITAT DE MADRID

