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Dades d'identificació de la persona titular

Model A- Declaracions responsables per a autoritzacions MDP, MDL de més 
de 3,5 tones MMA, MDSL, VD i OT

Nom i cognoms (persona física) / raó social (persona jurídica) NIF/NIE/CIF

Dades d'identificació de la persona que aporta la competència professional

Nom i cognoms NIF/NIE

Declaració de disponibilitat d'equipament informàtic

Declaro que l'empresa esmentada disposa d'adreça i signatura electrònica, així com l'equip informàtic necessari per a documentar 
a distància el contracte i d'altres formalitats mercantils amb els nostres clients, de conformitat amb les previsions de l'art. 43.1 e) de 
la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, d'acord amb la redacció donada per la Llei 9/2013, de 4 de juliol. 

Adreça de correu electrònic 

Declaració d'honorabilitat

Declaro que, de conformitat amb el que es disposa en la reglamentació de la Unió Europea per la qual s'estableixen normes 
comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera, a fi de 
complir el requisit d'honorabilitat, ni la persona titular esmentada si és persona jurídica ni jo mateix no hem estat condemnats per la 
comissió de delictes o faltes penals ni sancionats per la comissió d'infraccions relacionades amb els àmbits mercantil, social o 
laboral, de seguretat vial o d'ordenació dels transports terrestres que donin lloc a la pèrdua d'aquest requisit, de conformitat amb el 
que es disposa en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres i en la reglamentació de la Unió Europea.

Declaració de capacitat financera (En cas que la persona titular sigui persona física. Cal adjuntar documentació 
que acrediti els recursos que es declaren)

D'acord amb el que disposa el Reglament de la llei d'ordenació dels transports terrestres, declaro que l'empresa consignada 
disposa dels recursos financers i materials necessaris per garantir la correcta posada en marxa i la bona gestió de l'empresa.

Tipus de transport

Mercaderies autonòmic (MDSL)

Mercaderies estatal (MDP MDL de més de 3,5T) 
o viatgers de més de 9 places (VD)

Operador de transport (OT)

Capacitat financera exigida

3.000€ per cada vehicle

9.000€ quan l'empresa disposi d'un sol vehicle, 
més 5.000€ per cada vehicle addicional

60.000€

Declaració de disposició d'establiment (A emplenar excepte per a MDSL)

Adreça (tipus i nom de la via, número, pis i porta)

Municipi Codi postal

Declaro expressament que disposo d'un establiment localitzat a l'adreça a dalt indicada en el qual es conserven els documents de 
l'empresa susceptibles de ser requerits per personal de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
i la Direcció General del Transport Terrestre del Ministeri de Foment, en la seva qualitat d'òrgans competents en matèria de 
regulació del transport terrestre, de conformitat amb el que estableix l'article 5 del Reglament CE 1071/2009, pel qual s'estableixen 
les normes comunes relatives a les condicions per a l'exercici de la professió de transportista per carretera.

Municipi i data

Signatura de la persona que aporta 
la competència professional

Signatura de la persona titular si és 
persona física

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
vostres dades seran incorporades al fitxer "Registre General de Transportistes", del qual és responsable la Direcció General de 
Transport Terrestre del Ministeri de Foment. La finalitat d'aquest fitxer és la tramitació d'autoritzacions en matèria de transport per 
carretera i la gestió del Registre General de Transportistes i d'empreses d'activitats auxiliars i complementàries del transport. 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al Servei d'Organització del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, 
              . 
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