
DECLARACIÓ RESPONSABLE PEL REGISTRE DE VEHICLES DE 

MOBILITAT PERSONAL (VMP) 

 , 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 vehicles de Mobilitat personal que presento en la segona pàgina 

d’aquest document són propietat meva/de l’empresa a la que represento i que 
compleixen els requisits establerts en la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines.

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

a. Certificat CE del 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 202 

Signat. 



Relació de Vehicles de Mobilitat Personal a registrar: 

Nú
m 

Marca Model Núm. sèrie Massa 
(kg) 

Long. 
(m) 

Ampl. 
(m) 

Alçada 
(m) 

Pot. 
(W) 

Vel. 
Màx. 
(km/h) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
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