
  REGISTRE DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

 I BICICLETES DE PEDALS AMB PEDALEIG ASSISTIT

Instructor/a:                                                       Data:                                                            Hora:

OBLIGATORI PER AL  REGISTRE SER MAJOR D’EDAT - CONDUCTOR/A  QUALSEVOL EDAT 

NOM:                                  

DNI:              

COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT:

DIRECCIÓ:                                                                                                        POBLACIÓ: 12580, BENICARLÓ

CORREU ELECTRÒNIC: TELÈFON:

VMP / BICICLETES DE PEDALS AMB PEDALEIG ASSISTIT

MARCA: MODEL: COLOR: 

XASSÍS NÚM.: POTÈNCIA: VELOCITAT: 25 km/h

FABRICANT:                                                            DATA DE FABRICACIÓ:

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la persona  
interessada té dret a accedir, modificar o cancel·lar les dades facilitades. L'entitat responsable del fitxer és el cos de la Policia Local  
de Benicarló, que únicament accedirà a les dades personals en aquells supòsits que les dades siguen necessàries per a previndre d'un 
perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals i/o administratives. També podran utilitzar-se d’acord 
amb el que determine la Prefectura Central de Trànsit per a l'actualització de registre de vehicles.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona sotasignada, en absència del tiquet o factura de compra, declara que totes les dades facilitades són certes i que el VMP /  
la BICICLETA no ha sigut adquirit/da mitjançant els il·lícits penals de furt, robatori o encobriment i que coneix l'il·lícit penal. En  
aquest sentit, ha sigut informat/da que se li imputaran qualssevol dels delictes anteriorment referits si es demostra que s’ha adquirit  
d'aquestes formes.

PROCEDIMENT DE REGISTRE

• Cal fer 2 fotos al VMP / BICICLETA: 1 panoràmica i 1 de potència i watts. En cas que el VMP  / BICICLETA siga robat/
da, les fotografies i la fitxa de registre serveixen per demostrar-ne la propietat en un control policial.

• Cal  enviar  aquest  full  de  registre  emplenat  juntament  amb  les  fotos  al  correu  electrònic:  
correu.policia@ajuntamentdebenicarlo.org.  A continuació,  es  donarà cita  per  acudir  a  les  dependències  de la  Policia  
Local, on l'instructor/a comprovarà que es reuneixen els requisits de VMP i es segellarà la fitxa de registre. 

• A partir de l'11 de novembre de 2022, és obligatori el certificat per a la circulació, on han de constar les característiques  
del VMP  / BICICLETA.

NORMATIVA CARACTERÍSTIQUES DEL VMP:  Instrucció DGT 2019/S-149 TV-108 - RD 970/2020, de 10 de novembre 

Vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle  
una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Vehicles amb una tensió de treball inferior a 100 VCC o 240 VAC. 
Selló d’altura inferior a 54 cm, mesurada des de la base del terra a la base del selló. Només pot circular una persona i no poden  
portar passatgers. 

CARACTERÍSTIQUES DE LES BICICLETES DE PEDALS  AMB PEDALEIG ASSISTIT:

Equipades amb un motor elèctric auxiliar, de potència nominal contínua màxima inferior o igual a 250 W, la potència de les quals  
disminuïsca progressivament i que finalment s’interrompa abans que la velocitat del vehicles arribe als 25 km/h o si el/la ciclista  
deixa de pedalar .

NORMES DE CIRCULACIÓ: Està pendent de desenvolupament. Actualment es pot conduir per la calçada amb qualsevol edat. No 
és  necessària  l’assegurança de responsabilitat  civil,  però és  aconsellable.  No és  necessari  cap autorització administrativa per  a  
conduir. En el cas de les persones menors d’edat, el pares són subsidiàriament responsables de les infraccions que puguen cometre.  
En horari nocturn, el VMP / BICICLETA ha d'estar proveït de llums davant i darrere i és aconsellable utilitzar un jupetí reflector o  
roba cridanera.  A Benicarló és obligatori utilitzar casc, perquè es modificarà l'ordenança. Els conductors/es estan obligats/des a  
sotmetre's a les proves de detecció de drogues i alcohol i no podran superar la taxa de 0,25 mgl. Està prohibida la circulació de VMP / 
BICICLETES per les voreres i per les zones per als vianants. No es pot usar el telèfon mòbil ni portar cascos de música durant la  
conducció. Els conductors/es de VMP / BICICLETES han de respectar tota la normativa de trànsit i de senyalització viària. 
             Firma de la persona titular                                                                                           Firma del/de l’agent i segell de Policia

Ajuntament 
de Benicarló
Policia Local 


