PLANTILLA DADES REQUERIDES PER LA NORMATIVA EN
15194:2017 I EL REAL DECRET 339/2014 PER CADA BICICLETA I
CICLE DE MÉS DE DUES RODES AMB ASSISTÈNCIA ELÈCTRICA
(EPAC) QUE ES VULGUI REGISTRAR
Instruccions d’ús:
1.

Cal omplir una plantilla per cada vehicle que es vulgui registrar. Per tant, cal presentar tantes
plantilles com número de vehicles s’hagin llistat en la Declaració Responsable pel Registre
bicicletes i cicles de més de dues rodes amb assistència elèctrica
2. Cal indicar a continuació el número de vehicle al que correspon aquesta plantilla amb respecte
al definit en la Declaració Responsable pel Registre de Cicles de més de dues rodes tipus
bicicleta, C0, C1 i C2:

Número de vehicle (segons llistat definit a la
Declaració Responsable pel Registre de bicicletes
i cicles de més de dues rodes amb assistència
elèctrica)
Número de sèrie del vehicle (igual que al llistat
definit a la Declaració Responsable pel Registre
de bicicletes i cicles de més de dues rodes amb
assistència elèctrica)

1. Declaració responsable de conformitat del fabricant que
dona compliment a l’Annex I del RD 339/2014
1

Raó social i adreça completa del
fabricant i, si s’escau, del seu
representant
autoritzat establert a la Unió
Europea

2

Descripció i identificació del cicle
incloent-hi marca i model

3

Indicació que el cicle compleix
totes les disposicions aplicables
del Reial decret 339/2014

4

Lloc i data de la declaració de
conformitat

5

Identificació, càrrec i signatura de
la persona apoderada per
redactar aquesta declaració en
nom del fabricant o del seu
representant autoritzat

2. Expedient tècnic que dóna compliment als requisits de
l’Annex III i VI del RD 339/2014
1

Descripció general del cicle

2
3
4
5
6

Nombre d’ocupants previst
Massa del cicle en buit
Càrrega màxima admissible
Velocitat màxima recomanada
Té cantonades tallants que puguin entrar
en contacte amb els ciclistes o
passatgers?
Té un sistema de protecció de la
transmissió per evitar el risc d’atrapament
de roba o parts del cos?
Disposa de frens independents a les rodes
davanteres i del darrere?
Disposa de mínim un catadiòptric al
darrere de categoria IA segons R3
CEPE/ONU, color vermell, no triangular?
Disposa de 4 catadiòptrics laterals, dos a
les rodes davanteres, un per cada costat; i
dos a les rodes del darrere, un per cada
costat; Categoria IVA segons R3
CEPE/ONU; Color groc auto i no
triangulars?
Disposa de un llum de posició davanter
blanc i un llum vermell posterior com a
mínim?
Disposa d’assistència elèctrica?
Velocitat màxima de la autopropulsió?
Potència màxima del motor elèctric?
Només en el cas de ser un cicle dedicat al
transport de passatgers (C1): disposa de
sistemes de retenció dels passatgers?
Disposa d’avisador acústic?

7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

,a

Signat.
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