
DECLARACIÓ RESPONSABLE PEL REGISTRE DE BICICLETES I 

CICLES DE MÉS DE DUES RODES AMB ASSISTÈNCIA ELÈCTRICA 

(EPAC) 

 

                                                                        , major d’edat, amb DNI/NIF número                                        

, com a representant legal de l’empresa    amb CIF                                                             

i amb domicili a efectes de notificacions a                                                                                               , 

en relació a la sol·licitud de Registre de Vehicles de Mobilitat Personal o cicles de més de dues 

rodes que presento a l’Ajuntament de Barcelona pels vehicles detallats en la taula adjunta a 

aquest document, 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

1- Que tots els cicles de més de dues rodes que presento en la segona pàgina d’aquest 

document són propietat meva/de l’empresa que represento i compleixen els requisits 

establerts en la normativa europea EN 15194:2017 i el Real Decret 339/214 del 9 de Maig 

de 2014, Annexos I, III i VI pel que s’estableixen els requisits per la comercialització i posta 

en servei de les bicicletes i altres cicles i de les seves parts i peces, i pel que es modifica el 

Reglament General de Vehicles, aprovat pel Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre.  

 

2- Que amb aquesta declaració adjunto la següent documentació, per cada un dels vehicles: 

a. Certificat d’homologació del ministeri d’indústria ( anteriors a 2014) 

o 

b. Tota la documentació requerida al RD 339/2014, Annexos I, III i VI, per cada 

vehicle  que vull registrar, detallada al document  “PLANTILLA DADES REQUERIDES 

PEL RD 339-2014 PER A BICICLETES I CICLES DE MÉS DE DUES RODES AMB 

ASSISTÈNCIA ELÈCTRICA ” (una plantilla per cada vehicle). 

I TAMBÉ DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT (per vehicles destinats a activitat 

econòmica) : 

1- Que amb aquesta declaració adjunto la següent documentació, per cada un dels vehicles: 

 

a. Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil  

 
PROTECCIÓ DE DADES. Les dades personals que ens proporcioneu seran tractades d'acord amb la següent informació: 

RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA). FINALITAT: Gestió del registre de Vehicles de Mobilitat 

Personal (VMP) i de bicicletes i cicles de més de dues rodes. LEGITIMACIÓ: Interès públic i exercici de poders públics. 

DESTINATARIS: Empreses del Grup BSM, Administracions Públiques i Jutjats i Tribunals. DRETS: Podeu exercir en qualsevol 

moment els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a través de l’adreça de correu 

electrònic: protecciodades@bsmsa.cat INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu consultar informació addicional i detallada sobre 

protecció de dades a l’enllaç: https://www.bsmsa.cat/avis-legal-i-privacitat/ 

 

 

, a          de                   de 201  

Signat. 



Relació de Vehicles de Bicicletes i Cicles de més de dues rodes amb assistència elèctrica 
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(Afegir vehicles si cal) 
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