
DECLARACIÓ RESPONSABLE PEL REGISTRE DE VEHICLES DE 

MOBILITAT PERSONAL TIPUS A I B 

 

 

                                                                        , 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 del tipus A i B 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. Original i copia del 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  

 

 

 

, a          de                   de 201  

 

 

 

Signat. 

 

  



Relació de Vehicles de Mobilitat Personal tipus A i B a registrar: 
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