
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'HISENDA PER LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CIRCULACIÓ

Antecedents:

1. L'Ordenança  municipal  de  circulació  de  l'Ajuntament  d'Inca  fou  publicada  en  el  BOIB  núm.  98
(16-08-2001) i el BOIB núm. 9 (19-1-2002), que en modifica l'article 25, apt. 24.

2.  L'experiència pilot d'introduir la zona d'estacionament limitat gratuït enfront de l'actual regulació d'ORA
es troba amb l'entrebanc de no obtenir resposta exacta a aquesta nova modalitat i, per tant, minva la
força de les actuacions de disciplina de l'estacionament que, acudint únicament a la legislació marc del
Reglament general de circulació, sembla quedar debilitada. 

3. Per l'altra, la novadora instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics  és una figura que entra
de ple en la competència de l'Ajuntament per regular, mitjançant ordenança, les reserves dels espais
públics per a la prestació de determinats serveis i que, per la novetat d'aquesta modalitat, no té reflex a
la nostra Ordenança actual. 

4. La regulació del procediment sancionador cal detallar la normativa actualment en vigor i corregir la no
actualitzada a l'Ordenança i l'adptació per imperatiu legal de l'import de les sancions de conformitat
amb l'article 80 del R.D.Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el texte refós de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial.El referit article disposa:»1ºLes infraccions
lleus(totes les que no siguen greus o molt greus de conformitat amb l'article 75) seran sancionades amb
multa de fins a 100€(a aquesta quantia es pot aplicar la reducció del 50% per  pago i renúncia a la
presentació  d'  al.legacions  o  reclamacions  de  conformitat  amb  els  articles  93  i  94  de  la  Llei  de
Trànsit);les  greus  ,amb  multa  de  200€,  i  les  molt  greus  amb  multa  de  500€.(totes  dues  amb  la
possibilitat de la mateixa reducció que les lleus, sense perjudici del que disposa l'article 93,2º de la
referida llei).

5. Atès que en molts de casos, vista la disparitat de quanties respecte de les infraccions lleus, la sanció no
sufraga els costos de tramitació, es proposa unificar les quanties íntegres de les infraccions lleus a 100
euros, de manera què, inclús amb la seva reducció del 50%, quedin sufragats els costos de tramitació.

6.L'actual disposició  addicional primera que regula el procediment a  seguir per deixar senyals de trànsit (per
obres, trasllats...), no és eficaç i no es presta un servei correcte al ciutadà, per tal motiu es proposa la
seva modificació.

Fonaments de dret

1. Els articles 102, 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 desembre 2006, de la Presidència de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears), municipal i de règim local de les Illes Balears, que textualment diuen:

"
PART DISPOSITIVA:

Per tant s'eleva a la consideració de l'Ajuntament PLE les següents propostes:

1. Acordar inicialment,(una vegada que ha estat publicada des de el dia 3/3/2017  en la pàgina web de
l'Ajuntament l'esborrany d'aquesta proposta) la modificació de l'Ordenança municipal de Circulació,,
aprovada per  acords  de  l'Ajuntament  en  Ple  en  sessions  celebrades  el  03/08/2001  (BOIB núm.
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98/2001)  i  el  05/10/2001 (BOIB núm. 9/2002),  de conformitat  amb els  termes que es detallen a
continuació:

Redacció actual del text a modificar: BOIB núm. 98 (16-08-2001) i BOIB núm. 9 (19-1-2002), que modifica
l'article 25, apt. 24.

"Ordenança municipal de circulació

Article 1

Les normes contingudes en aquesta ordenança atenen principalment a la seguretat de tots els usuaris de les
vies  urbanes de  la  població,  tot  garantint-ne  l'ús  i  el  gaudi,  mitjançant  l'ordenació  i  la  regulació  viàries.
Complementen el que disposa la normativa estatal o autonòmica aplicable a aquesta matèria, que en cada
moment es trobi vigent, com és bàsicament ara: Reial decret legislatiu 339/90, de 2 de març, Text articulat de
la Llei sobre trànsit,  circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aplicada i desenvolupada pel Reial
decret  13/1992,  de  17 de gener,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  general  de  circulació,  del  Reial  decret
320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit; i
són d'aplicació a totes les vies esmentades, d'acord amb l'article 2 de la LSV.

Capítol VI 
Ordenació i regulació d'aparcaments

Article 30
Objecte

El Servei d'Ordenació i Regulació d'Aparcament és un servei públic local que pretén la regulació dels espais
d'aparcament en superfície disponibles a la ciutat, fixant els temps màxims de permanència per aconseguir
una rotació de vehicles que permeti optimitzar l'ús d'un bé escàs com és el cas del domini públic dedicat a tal
fi.

Els carrers afectats per aquesta modalitat seran els que s'expressen a l'Ordenança municipal reguladora de la
matèria. 

Article 31
Tipologia d'usos i usuaris

Règim general:  usuaris que mitjançant  l'abonament de les tarifes establertes a l'Ordenança corresponent
podran estacionar a les zones delimitades a tal fi, amb un límit màxim permès d'una hora i mitja, i hauran, al
termini d'aquest temps, de canviar el seu vehicle de carrer o traslladar-lo a una distància no inferior de 150
metres.

Els títols habilitants seran els comprovants de pagament i del temps d'estacionament, i seran prepagats a les
màquines expenedores mitjançant monedes i d'altres sistemes de pagament que puguin implantar-se. Resta a
criteri de l'Administració l'admissió de lectors individuals.

La persona conductora del vehicle haurà de col·locar el títol  habilitant a la part interna del parabrisa, de
manera que sigui totalment visible des de l'exterior.

Article 32
Senyalització
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Zona de règim general: es delimitarà la zona mitjançant senyals verticals específics, concretament el model
de senyal R-309, i horitzontals de color blau. El senyal vertical s'instal·larà de forma visible en els carrers que
serveixin d'accés al perímetre acotat com de zona d'estacionament limitat.

Als carrers de sortida d'aquest perímetre s'instal·larà el senyal corresponent de fi de l'estacionament limitat.

Article 33
Títol habilitant

A l'efecte  d'obtenció  de  títol  habilitant  per  a  l'estacionament  d'ús  general,  s'instal·laran  a  la  via  pública
màquines expenedores en nombre suficient.

Les màquines expenedores hauran de ser seleccionades per l'Ajuntament i els tiquets indicaran dia, mes, any,
hora i minuts màxims autoritzats d'estacionament i quantitat abonada.

Article 34

El servei estarà en activitat els dies i en els carrers indicats per l'Ordenança reguladora de la matèria.

Article 35

El règim de tarifes i les seves modificacions, les disposicions relatives a subjectes obligats i exempts del
pagament, etc. es regiran per allò disposat a l'Ordenança fiscal reguladora de la matèria.

Article 36
Títol habilitant de postpagament

Els  conductors que havent  estacionat  el  vehicle  a qualsevol  zona de limitació  o  control  de l'aparcament
sobrepassin el límit horari màxim indicat en el tiquet i hagin estat denunciats per tal motiu, poden obtenir un
comprovant o tiquet postpagable especial que serveix de justificant durant l'hora següent a la finalització del
període prèviament autoritzat i enerva els efectes de la denúncia que s'hagi pogut formular, exclusivament per
superar el dit límit horari, per mitjà de la presentació d'aquesta juntament amb el citat comprovant en la forma
que determini la Batlia.

Article 37
Infraccions

Es consideren infraccions del Servei Públic d'Ordenació i Regulació d'Estacionament durant l'horari d'activitat
d'aquest:

a) L'estacionament efectuat sense títol habilitant o amb títol habilitant no vàlid.
b) L'estacionament efectuat amb títol habilitant per temps superior al que s'hi assenyala, amb l'excepció

establerta a l'article anterior.
c) L'estacionament efectuat amb targeta de resident en sector distint al de la seva residència.
d) Romandre estacionat més d'una hora i mitja en un mateix carrer de la zona general.
e) Col·locar defectuosament la targeta o distintiu de forma que no sigui visible, en la seva totalitat, des de

l'exterior.

Amb independència de les facultats que ostenten els agents de la Policia Local, amb caràcter general, en
matèria  d'infraccions  de  la  present  Ordenança,  aquelles  referides  als  apartats  d'aquest  article,  seran
denunciades pels controladors del Servei en qualitat de col·laboradors de l'autoritat, i es tramitaran com a
denúncies de particulars.
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Les quanties de les sancions que es fixin en el quadre corresponent tendran la consideració de màximes, i el
seu import podrà ser reduït fins a un 40 % en el cas que s'aboni en el termini de deu dies comptats a partir de
la data de notificació de l'inici de l'expedient sancionador. Aquesta reducció no serà en cap cas aplicable als
vehicles a l'històric dels quals consti l'existència de més de dos expedients tramitats per aquest ajuntament
amb proposta de sanció per qualsevol infracció regulada en aquesta Ordenança. 

Article 38

De conformitat amb allò disposat a l'article 21.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, es consideraran desobediència manifesta a l'autoritat municipal i seran sancionades amb multa
fins al màxim permès per la legislació general de règim local les següents infraccions:

a) L'ús de qualsevol distintiu que habiliti per a l'estacionament falsificat o manipulat.
b) L'ús de targeta horària falsificada o manipulada.
c) El reiterat incompliment de les normes establertes a l'efecte per ban o decret de la Batlia en ús de les

seves facultats.
d) L'ús de distintiu de resident un cop transferida la propietat del vehicle pel qui s'atorgà.
e) L'obtenció del distintiu de resident mitjançant l'empadronament fictici sense que existeixi coincidència

real amb el domicili de fet, o mitjançant transferència així mateix fictícia del vehicle a una persona
resident a la zona d'aplicació de l'estacionament limitat.

f) La utilització del distintiu de resident a vehicle distint de l'autoritzat.
g) La utilització del distintiu de minusvàlid per persona distinta a l'autoritzada.
h) La utilització d'altres distintius no inclosos a les lletres anteriors per persones o vehicles diferents als

autoritzats.
i) No exhibir el distintiu que habiliti per a l'estacionament a partir del segon procediment sancionador

iniciat per resolució de Batlia per aquesta mateixa causa.

Article 39

La comissió de les infraccions previstes en els articles anteriors implicarà la immobilització o retirada del
vehicle i la conducció al dipòsit habilitat a l'efecte, i reportarà, en el seu cas, les corresponents taxes de grua i
estada, tot això d'acord amb allò previst a la vigent legislació en matèria de trànsit i en el capítol XIII de la
present Ordenança.

Article 40
Exclusions a la limitació d'estacionament

Queden exclosos de la limitació d'estacionament els vehicles descrits a l'Ordenança reguladora de la matèria.

Capítol XIII
Mesures cautelars i complementàries

Article 89
Immobilitzacions

Els agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del trànsit, sense perjudici de la denúncia que hauran
de formular per les infraccions corresponents, podran procedir a la immobilització d'un vehicle quan, com a
conseqüència de l'incompliment dels preceptes legals, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu per a
la circulació, les persones o els béns. Llevat dels casos en què l'autoritat judicial hagués ordenat el seu dipòsit o
intervenció, en els quals caldrà ajustar-se a allò disposat per dita autoritat, la immobilització del vehicle es deixarà
sense efecte tan aviat com desapareguin les causes que la motivaren o pugui substituir el conductor un altre
d'habilitat per a això que ofereixi garantia suficient als agents de l'autoritat, i que aquesta actuació hagi estat
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requerida per la persona interessada. També podrà immobilitzar-se el vehicle en els casos de la negativa a
efectuar les proves a què es refereixen els números 2 i 3 de l'article 12 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2
de març, i d'acord amb allò que disposa l'article 25 del Reial decret 13/1992, de 17 de gener. Es procedirà d'igual
forma quan no s'hi trobin proveïts de títol que habiliti l'estacionament a zones limitades en temps o excedeixin de
l'autorització concedida fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor.

Sancions

Article 98.- 
 
1. Les infraccions lleus en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial  són sancionades 
amb multa de fins a 15.000 PTES. (90,15 euros), les greus amb multa de fins a 50.000 PTES. (300,51 euros) i
les molt greus amb multa de fins a 100.000 PTES. (600,01 euros).La tipicitat i els imports de les sancions 
venen determinats en el quadre annex que forma part d'aquesta ordenança.En el cas d'infraccions lleus, i 
quan contra l'infractor denunciat no consti en els arxius del negociat municipal de sancions,en els darrers 
dotze mesos, cap instrucció de cap altre expedient per infracció de la llei de trànsit i ordenança municipal que 
la desemvolupa,les quanties de les sancions en els referits expedients seran les determinades en el quadre 
de sancions ,que figuren amb el títol d'import de sancions d'infractors sense antecedents en els darrers dotze 
mesos.

2.(sense modificació)

3. Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui castigat per les lleis
penals ni pugui provocar la suspensió de les autoritzacions a què es refereix el paràgraf precedent, es poden
fer efectives dins els deu dies hàbils següents a la notificació de la denúncia, amb una reducció general del 20
% sobre la quantia que es fixi provisionalment. 

Article 101
Procediment

1. Normativa. Els expedients sancionadors es tramiten d'acord amb les normes de procediment establertes a
la Llei sobre trànsit i al Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat vial (RD 320/1994, de 25 de febrer). En tot allò no regulat que l'esmentada normativa no
prevegi  és  d'aplicació  el  Reglament  de  procediment  per  a  l'exercici  de  la  potestat  sancionadora  (RD
1398/1993, de 4 d'agost). Aquestes normes regulen el règim de denúncia, domicili de notificació, tramitació,
prescripció d'infraccions i sancions, recursos i execució de sancions, en tot el que no estableixen els paràgrafs
següents d'aquest article.

6. Els expedients sancionadors són instruïts per la Secció de Multes de l'Ajuntament, que disposa la notificació de
la  denúncia  si  no  ho  ha  fet  l'agent  denunciant,  i  concedeix  un  termini  de  15  dies  hàbils  a  la  persona
presumptament infractora perquè formuli al·legacions si és la persona conductora, aboni la quantia de la multa
proposada o, si no és la conductora, la identifiqui degudament.

Article 102

1. Contra les resolucions dels expedients sancionadors que siguin competència del batle o del regidor en qui hagi
delegat i que no siguin definitives en via administrativa es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, en el termini d'un mes, davant del mateix òrgan que l'hagi dictat, de conformitat amb el que disposa
l'art. 108 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. La resolució del recurs de reposició
posa fi a la via administrativa i es pot recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
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2. (sense variació)

3. L'import de la sanció s'ha de fer efectiu a través d'entitats bancàries concertades, dins els 30 dies naturals
següents a què la resolució sancionadora sigui de caràcter definitiu en la via administrativa, de conformitat amb
l'article 95 apartat 4t de la vigent Llei de trànsit. Si un cop transcorreguts aquests dies no s'ha satisfet el deute en
període voluntari, se n'exigirà l'import en via executiva, incrementat amb el recàrrec de constrenyiment del 20 % i,
si s'escau, els corresponents interessos de demora. És títol executiu suficient el certificat de descobert expedit per
l'òrgan competent de l'Ajuntament.

.Modificar la disposició addicional primera
«En el cas d'autoritzar-se per l'autoritat competent l'ús de senyals de trànsit per particulars, en tot cas l'entrega
material dels senyals anirà acompanyada de l'ingrés en la recaptació municipal d'un dipòsit de 66,11 € (11.000
pta.) per cada senyal mòbil objecte de l’autorització. El referit dipòsit es retornarà al sol·licitant d'aquestes una
vegada que hagi retornat els senyals, en el mateix estat en què els va rebre, segons informe realitzat per la
Policia Local."

.Modificació del quadre d'infraccions i sancions que s'adjunta com annex primer

Proposta de modificació: (Nova redacció)

"Article 1

Les normes contingudes en aquesta Ordenança atenen principalment a la seguretat de tots els usuaris de les
vies  urbanes de  la  població,  tot  garantint-ne  l'ús  i  el  gaudi,  mitjançant  l'ordenació  i  la  regulació  viàries.
Complementen el que disposa la normativa estatal o autonòmica aplicable en aquesta matèria, que en cada
moment es trobi vigent, com és ara l'RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial;  i el Reglament de procediment sancionador en
matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial (RD 320/1994,de 25 de febrer),  (BOE núm.
95, de 21 d'abril) segons  darrera reforma de la present disposició realitzada per STS de 27 de octubre de
2004).  Així  mateix,  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  reguladora  del  procediment  administratiu  comú de  les
administracions  públiques  i  l'RD  14/1994,  de  10  de  febrer  (BOIB  21/1994),  que  regula  el  procediment
sancionador en l'àmbit de la CAIB. 

Capítol VI 
Ordenació i regulació d'aparcaments
Zones d'estacionament limitat gratuït

Article 30
Objecte

El Servei d'Ordenació i Regulació d'Aparcament és un servei públic local que pretén la regulació dels espais
d'aparcament en superfície disponibles a la ciutat, fixant els temps màxims de permanència per aconseguir
una rotació de vehicles que permeti optimitzar l'ús d'un bé escàs com és el cas del domini públic dedicat a tal
fi.

La Batlia,  en funció  de les característiques de les vies públiques,  places d'estacionaments disponibles o
qualsevol altra circumstància que així ho aconselli, queda facultada per tal de determinar mitjançant l'oportú
Decret les vies públiques que se sotmetran a aquest règim i la seva agrupació a zones i subzones, així com
les modificacions posteriors que resultin necessàries.
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Quan les decisions municipals d'ampliació d'aquestes zones representin una pressió excessiva sobre els
veïnats dels carrers afectats, s'expedirà una acreditació de resident que permetrà l'estacionament d'aquests,
amb la targeta visible i dins dels sectors que es determinin, sense limitació de temps.

Article 31
Tipologia d'usos i usuaris

Les zones del municipi d'Inca que comprenen aquest servei públic es denominen ZONA D'ESTACIONAMENT
LIMITAT GRATUÏT. 

El règim d'ús de les ZONES D'ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT és el d'usuaris que podran estacionar a
les zones delimitades a tal fi, amb un límit màxim permès de 60 minuts; al termini d'aquest temps, hauran de
canviar el seu vehicle de carrer o traslladar-lo a una distància no inferior de 100 metres. L'única condició per a
l'estacionament en aquestes zones és que el conductor del vehicle deixi en el moment de l'estacionament del
vehicle acreditada l'hora d'arribada. 

Aquesta acreditació es podrà realitzar per qualsevol mitjà que permeti la inspecció per part dels agents de la
Policia Local: mitjançant rellotge horari o bé mitjançant anotació manual en paper.

Article 32
Senyalització

Les  ZONES  D'ESTACIONAMENT  LIMITAT  GRATUÏT  estaran  delimitades  mitjançant  senyals  verticals
específics i marques vials horitzontals de color blau:

- Els senyals verticals estaran formats per panells específics que incloguin com a mínim la següent
informació:

1. La inscripció ZONA D'ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT sota fons blau.
2. Inclourà el pictograma propi del senyal de prohibició d'estacionament.

3. Informarà de l'horari de la limitació d'estacionament limitat, així com dels dies de la setmana que
afecta.
4. Informarà de l'obligació de col·locar el comprovant horari.

Els senyals verticals s'instal·laran de forma visible als carrers que serveixin d'accés al perímetre acotat com
de zona d'estacionament limitat gratuït.

Als carrers de sortida d'aquest perímetre s'instal·laran els senyals corresponents de fi  de l'estacionament
limitat. Els senyals de fi d'estacionament limitat no seran necessaris en aquells recintes o zones tancades
amb un únic accés i sortida on no hi hagi dubte que zona regulada es limita al recinte tancat.

- Característiques  de  les  marques  vials:  els  carrers  regulats  com  a  ZONES  D'ESTACIONAMENT
LIMITAT GRATUÏT tendran senyalitzades la totalitat de les seves places regulades mitjançant marques vials
de color blau d'una amplada de 10 cm. 

Estan exempts de senyalització amb marques vials aquells recintes o zones tancades amb un únic accés i
sortida  que  permetin  senyalitzar  de  manera  clara  amb  senyals  verticals  que  la  zona  és  ZONA
D'ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT.

Article 33
Horaris
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Amb la finalitat de poder conjugar l'activitat comercial i  les necessitats d'estacionament dels residents, les
ZONES D'ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏTES tendran el següent horari:

5. De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h i de 16.30 a 20.00 h.
6. Els dissabtes de 9.00 a 13.30 h.

Article 34

Es  consideren  infraccions  específiques  de  les  ZONES  D'ESTACIONAMENT  LIMITAT  GRATUÏTES  les
següents:

a) L'estacionament del vehicle sense deixar acreditada l'hora d'arribada d'aquest.
b) Superar en més de 60 minuts l'estacionament del vehicle a la zona d'estacionament gratuït.
c) Estacionar falsificant l'hora d'arribada per allargar el temps màxim d'estacionament.

Aquestes infraccions tendran el caràcter de lleus.

Capítol VI bis
Punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Article 35
Objecte

La finalitat de reservar places específiques dotades de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, a més de
fomentar l'ús de mitjans de transport sostenibles que són respectuosos amb el medi ambient i no produeixen
contaminació atmosfèrica, ha de permetre facilitar la prestació d'un servei necessari de càrrega de bateries,
atesa la proliferació de vehicles d'aquestes característiques.

Article 36
Tipologia d'usos i usuaris

Les places d'estacionament reservades per a vehicles elèctrics únicament podran ser ocupades per aquells
vehicles que tenguin un motor 100 % elèctric, i en queden exclosos els vehicles híbrids.

Tenint en compte que les places disponibles són limitades, amb la finalitat de poder facilitar l'accés al major
nombre d'usuaris, el temps màxim d'estacionament a les places reservades per a vehicles elèctrics serà de
120 minuts. 

Article 37
Senyalització

Les places reservades per a vehicles elèctrics estaran delimitades mitjançant senyals verticals específics i
marques vials horitzontals de color blau:

- Els senyals verticals estaran formats per un senyal vertical de prohibit estacionar juntament amb la
llegenda “excepte vehicles elèctrics – màxim 120 minuts”. Al mateix pal també inclourà un senyal quadrat de
color verd amb l'anagrama d'un endoll que simbolitza els vehicles elèctrics.
- Característiques  de  les  marques  vials:  la  superfície  de  les  places  d'estacionament  de  vehicles
elèctrics estarà pintada de color  verd,  i  el  marc exterior  d'aquestes serà amb línia de color  blanc de 10
centímetres d'ample.

Article 38
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Horaris

Les places d'estacionament reservades per a vehicles elèctrics estaran reservades per a l'ús mencionat a
l'article 36 de la present Ordenança durant les 24 hores dels 365 dies de l'any.

Article 39

Es consideren infraccions específiques de les places d'estacionament reservades per a vehicles elèctrics:

a) L'estacionament d'un vehicle que no tengui un motor 100 % elèctric.
b) L'estacionament d'un vehicle 100 % elèctric superant el temps màxim de 120 minuts.

Aquestes infraccions tendran el caràcter de greus.

Article 40

Per  Decret  de  Batlia  es  determinaran  les  ubicacions  dels  punts  de  recàrrega  a  mesura  que  es  vagin
augmentant.

Capítol XIII
Mesures cautelars i complementàries

Article 89
Immobilitzacions
Els agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del trànsit, sense perjudici de la denúncia que hauran
de formular per les infraccions corresponents, podran procedir a la immobilització d'un vehicle quan, com a
conseqüència de l'incompliment dels preceptes legals, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu per a
la circulació, les persones o els béns. Llevat dels casos en què l'autoritat judicial hagués ordenat el seu dipòsit o
intervenció, en els quals caldrà ajustar-se a allò disposat per dita autoritat, la immobilització del vehicle es deixarà
sense efecte tan aviat com desapareguin les causes que la motivaren o pugui substituir el conductor un altre
d'habilitat per a això que ofereixi garantia suficient als agents de l'autoritat, i que aquesta actuació hagi estat
requerida per la persona interessada. També podrà immobilitzar-se el vehicle en els casos de la negativa a
efectuar les proves a què es refereix d'acord amb el que disposen els articles 104 i 105 de la Llei de trànsit vigent.

La immobilització es durà a terme en el lloc més adequat de la via en els casos següents: 

(...)

I) Quan el vehicle no dugui el distintiu-disc control de zona blava.

Article 98
Sancions

1. Les infraccions lleus en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial són sancionades
les lleus amb multa de fins a 100 €; les greus, amb multa de fins a 200€ i les molt greus, amb multa de fins a
500€.La tipicitat i els imports de les sancions vénen determinats en el quadre annex que forma part d’aquesta
ordenança, que en cap cas pot contradir  la  regulació del  títol  cinquè  de la Llei  de Trànsit(R.D.legislatiu
6/2015). En el cas d'infraccions lleus, i quan contra l'infractor denunciat no consti en els arxius del negociat
municipal de sancions, en els darrers dotze mesos, instrucció de cap altre expedient per infracció de la Llei de
trànsit i l'Ordenança municipal que la desenvolupa, les quanties de les sancions en els referits expedients
seran les determinades en el quadre de sancions que figuren amb el títol d'import de sancions d'infractors
sense antecedents en els darrers dotze mesos.
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2(Apartat segon sense modificació)

3. Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui castigat per les lleis
penals ni pugui provocar la suspensió de les autoritzacions a què es refereix el paràgraf precedent, es poden
fer efectives de conformitat amb l'article 94 de l'RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que afirma:

'Procediment sancionador abreujat.

Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, ja sigui en l'acte de lliurament de la denúncia o dins el
termini  de  vint  dies  naturals  comptats  des  de  l'endemà  de  la  seva  notificació,  conclou  el  procediment
sancionador amb les conseqüències següents:

a) La reducció del 50 per cent de l'import de la sanció.
b) La renúncia a formular al·legacions. En cas que se'n formulin, s'han de considerar no presentades.
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faci el

pagament.
d) L'esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós

administratiu.
e) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu s'inicia l'endemà del dia en què tengui lloc

el pagament.
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, que produeix efectes

plens des de l'endemà.
g) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de Conductors i Infractors de l'organisme

autònom Prefectura Central de Trànsit, sempre que es tracti d'infraccions greus que no comportin
pèrdua de punts.'

Article 101
Apartat 6

Els expedients sancionadors són instruïts per la Secció de Multes de l'Ajuntament, que disposa la notificació de la
denúncia  si  no  ho  ha  fet  l'agent  denunciant,  i  concedeix  un  termini  de  20  dies  naturals  a  la  persona
presumptament infractora perquè formuli al·legacions si és la persona conductora, aboni la quantia de la multa
proposada o, si no és la conductora, la identifiqui degudament, de conformitat amb l'article 94 de la vigent Llei de
trànsit.

Article 102
Apartat 1
Recursos en el procediment sancionador ordinari

a) La resolució sancionadora posarà fi a la via administrativa i la sanció es podrà executar des de l'endemà a
aquella data en què es notifiqui a la persona interessada, i produirà plens efectes o, si escau, una vegada
que hagi transcorregut el termini indicat a l'article 95.4.de la Llei de trànsit vigent.

Contra les resolucions sancionadores podrà interposar-se recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el
termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seva notificació.

b) El recurs s'interposarà davant l'òrgan que va dictar la resolució sancionadora, que serà el competent per
resoldre'l.

c) La interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni la de la sanció. En el
cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l'execució, aquesta s'entendrà denegada transcorregut el
termini d'un mes des de la sol·licitud sense que s'hagi resolt.

d) No es tendran en compte en la resolució del recurs fets, documents i al·legacions de la persona recurrent
que poguessin haver estat aportats en el procediment originari.
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e) El recurs de reposició regulat en aquest article s'entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el
termini d'un mes, i queda expedita la via contenciosa administrativa.

f) Contra les resolucions sancionadores dictades pels òrgans competents, per les comunitats autònomes
que hagin rebut el traspàs de funcions i serveis en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor, així
com pels batles, en el cas de les entitats locals, caldrà ajustar-se al que estableixen els anteriors apartats
respectant la competència sancionadora prevista a la seva normativa específica.

Apartat 2 (sense variació)

Apartat 3

L'import  de la sanció s'ha de fer efectiu a través d'entitats bancàries concertades, dins els 30 dies naturals
següents a què la resolució sancionadora sigui de caràcter definitiu en la via administrativa, de conformitat amb
l'article 95 apartat 4t de la vigent Llei de trànsit. Si un cop transcorregut aquests dies no s'ha satisfet el deute en
període voluntari, se n'exigirà l'import en via executiva, incrementat amb el recàrrec de constrenyiment del 20 % i,
si s'escau, els corresponents interessos de demora. És títol executiu suficient el certificat de descobert expedit per
l'òrgan competent de l'Ajuntament.
Disposició addicional primera
De les autoritzacions per ús particular de senyal de trànsit:

En el cas d'autoritzar-se per l'autoritat competent l'ús de senyals de trànsit per particulars, abans de la seva
entrega, se signarà per la persona peticionària un document de compromís de retornar els senyals. En el cas que
en el termini assenyalat no es retornin les senyals s'iniciarà contra el peticionari un expedient sancionador per
infracció de la present Ordenança, amb la qualificació de greu, i una sanció de 200 €.”

.Modificació del quadre d'infraccions segons doc.adjunt (annex )
  

SEGON: 

De conformitat amb l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 desembre 2006, de la Presidència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears),de règim local de les Illes Balears, que es publiqui el present
acord en el  B.O.I.B.  per tal  que en el   termini  de trenta dies hàbils  des de el  següent a la seva
publicació, es puguin presentar al.legacions, reclamacions o suggeriments en relació al nou texte que
es vol modificar

TERCER:

Resolució  de  les  reclamacions,  objeccions  o  observacions  que  en  el  seu  cas  es  presentin  i  aprovació
definitiva  pel Ple Municipal. Si no és presenta cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat
s'ha d'entendre definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord. 

QUART:
De conformitat  amb l’ article  103 de  la  Llei  20/2006,  de 15  desembre 2006,  de  la  Presidència  de  la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears,de règim local de les Illes Balears, l’entrada en vigor de la present
modificació  es  produirà  una  vegada que  s’hagi  publicat  íntegrament  en el  B.O.I.B.  i  fins  que no hagi
transcorregut el termini que assenyala l'article 113 d'aquesta llei.”

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió d’Hisenda en sessió celebrada
el dia 23 de març de 2017.
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EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ

Sgt. Virgilio Moreno Sarrió 
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QUADRE D'INFRACCIONS O.CIRCULACIÓ                                                                                                                                                         

VIGENT /    PROPOSAT

ARTICLE T CÀRREGA I PASSATGERS IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
en €.

50%

R0100401 LL Protecció de càrrega, destorba els 
ocupants d’un vehicle 60,10 30,05       100 € 50

R0100402 LL Protecció de càrrega, pot danyar 
ocupants en cas de projecció 72,12 36,06 100 50

R0100501 G Càrrega, no dur instal·lada protecció 
en vehicle autoritzat 200 100

R0140201 LL No tapar materials transportats que 
fan pols o puguin caure 60,10 30,05 100 50

R0140301 LL
Càrrega, molestes / nocives / 
insalubres i perilloses incomplint 
normes

72,12 36,06 100 50

R0140302 LL
Càrrega que requereix 
condicionament especial incomplint 
normes

72,12 36,06 100 50

R0141A01 G Càrrega transportada, pot arrossegar 200 100

R0141A02 G Càrrega que por caure per falta de 
condicionament 200 100

R0141A03 G Càrrega, es desplaça amb perill per 
falta de condicionament 200 100

R0141B01 G Càrrega, estabilitat compromesa per 
inadequat condicionament 200 100

R0141C01 LL Càrrega, fa renou per condicionament 
inadequat 48,08 24,04 100 50

R0141C02 LL Càrrega, fa pols per condicionament 
inadequat 48,08 24,04 100 50

R0141C03 LL Càrrega, causa molèsties per 
condicionament inadequat 48,08 24,04 100 50

R0141D04 LL Càrrega, per indeguda col·locació no 
advertir senyals del conductor 48,08 24,04 100 50

R0150101 LL Càrrega sobresurt de la projecció en 
planta del vehicle 60,10 30,05 100 50

R0150301 LL
Càrrega, vehicle d’ample menor 1 
metro surt mes de 0,50 metres 
longitud

60,10 30,05 100 50

R0150303 LL Càrrega , vehicle d’ample menor 1 
metro surt mes de 0,25 part posterior 60,10 30,05 100 50

R0150401 LL Càrrega que sobresurt de projecció en
planta, sense precaucions 60,10 30,05 100 50

R0150501 LL
Càrrega sense senyalitzar que 
sobresurt de la part posterior del 
vehicle

60,10 30,05 100 50

R0150502 LL Càrrega, no col·locar el plafó de 
l’extrem posterior perpendicular a eix 60,10 30,05 100 50

R0150504 LL
Càrrega sense senyalitzar 
reglamentàriament, entre posta i 
sortida del sol

60,10 30,05 100 50

R0150505 LL Càrrega, no senyalitzada per darrera 
en condicions de baixa visibilitat 60,10 30,05 100 50

R0150506 LL Càrrega sense senyalitzar mitjançant 
llum i dispositiu reflectant blanc 60,10 30,05 100 50

R0150601 LL Càrrega, surt lateralment més de 0,40 
metres sense llums reglamentaris 60,10 30,05 100 50

R0152A01 LL
Càrrega, vehicle transport major de 5 
metres surt per davant mes de 2 
metres

60,10 30,05 100 50

R0152A02 LL Càrrega, vehicle transport major de 5 
metres surt per davant mes de 3 60,10 30,05 100 50
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metres

R0152A03 LL Càrrega, vehicle transport major de 5 
metres surt per davant mes de 1/3 60,10 30,05 100 50

R0180106 LL Càrrega amb mala col·locació dels 
objectes transportats 72,12 36,06 100 50

R0180107 LL Càrrega d’animals sense cuidar-ne la 
col·locació adequada 72,12 36,06 100 50

R1300102 LL Càrrega caiguda, no senyalitzar-la 
eficaçment 72,12 36,06 100 50

R1300104 LL Càrrega caiguda a calçada, no 
prendre mesures per retirar-lo 60,10 30,05 100 50

R1300302 LL Càrrega caiguda a la via, no col·locar 
dispositiu per senyalitzar perill 60,10 30,05 100 50

R0160001 LL Càrrega i descàrrega en la via, 
podent-ho fer fora 72,12 36,06 100 50

R0160002 LL Càrrega i descàrrega amb perill o 
pertorbacions greus a usuaris 84,14 42,07 100 50

R0160A01 LL Càrrega i descàrrega sense respectar 
disposicions d’aturada i estacionament 72,12 36,06 100 50

R0160A02 LL Càrrega / descàrrega sense respectar 
disposicions autoritats municipals 72,12 36,06 100 50

R0160A03 LL Càrrega / descàrrega, passar límits de
temps 60,10 30,05 100 50

R0160B01 LL Càrrega / descàrrega, no fer-ho per 
banda més prop vora calçada 60,10 30,05 100 50

R0160C01 LL Càrrega i descàrrega, sense prou 
mitjans per fer-ho aviat 60,10 30,05 100 50

R0160C02 LL Càrrega / descàrrega provocant 
molèsties o renous innecessaris 72,12 36,06 100 50

R0160C03 LL Càrrega / descàrrega, mercaderia a 
calçada / vorera / zona de vianants 72,12 36,06 100 50

R0100301 LL Vehicles mercaderies dur persones en
el lloc de la càrrega 60,10 30,05 100 50

R0100201 LL Transportar persones a lloc distint al 
destinat 60,10 30,05 100 50

R0090101 LL
Transportar nombre de persones 
superior a places autoritzades (No 
superar el 50%)

60,10 30,05 100 50

RGC 9 1 5B G

Conduir un vehicle ocupat per un 
nombre de persones que excedeixi del
50% de les places autoritzades exclòs 
el conductor

200 100

ARTICLE T CEDIU EL PAS / STOP IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
50%

R0560500 G No cedir el pas en lloc senyalitzat 200 100 4

R0560501 G No cedir el pas en lloc senyalitzat, 
obligant a maniobra brusca 200 100 4

R0570101 G No cedir el pas en un encreuament a 
vehicle per la dreta 200 100 4

R0571A01 G No cedir el pas via no pavimentada a 
via pavimentada 200 100 4

R0571B01 G No cedir el pas a un vehicle que 
circula per rails 200 100 4

R0571C01 G No accedir el pas en accedir a glorieta 200 100 4

R0610202 G No cedir el pas al qui te prioritat a via 
en obres 200 100

R0651A01 G No cedir el pas a vianants a lloc 
degudament senyalitzat 200 100

RGC 65 5A G No respectar la prioritat de pas als 
peatons, amb risc per aquests 200 100 4

R0651B01 G No cedir el pas a vianants que creuen,
en girar a una altra via 200 100

R0653B01 G No cedir el pas amb un vehicle a una 200 100

Pl. d'Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca). Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es NIF: P-0702700-F



tropa en formació

R0653B02 G No cedir el pas amb un vehicle a una 
fila escolar 200 100

R0653B03 G No cedir el pas amb un vehicle a una 
comitiva organitzada 200 100

R0690101 G No cedir el pas a vehicle prioritari 
d’urgència 200 100

R0700201 G No cedir el pas a vehicle no prioritari 
en servei d’urgència 200 100

R0720101 G
No cedir el pas en incorporar-se a la 
circulació des d’estacionament amb 
perill

200 100 4

R1690002 G Senyal Stop, no aturar-se a lloc 
prescrit per senyal horitzontal 200 100 4

RGC 169 1 5A G
No cedir el pas a altres vehicles en el 
lloc prescrit per una senyal horitzontal 
de Cediu el Pas

200 100 4

ARTICLE T COMPORTAMENT I CONDUCCIÓ IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
50%

R0020001 LL Destorbar la circulació 48,08 24,04 100 50

R0020002 LL Comportar-se de forma que causi 
perill a les persones 72,12 36,06 100 50

R0020003 LL Comportar-se de forma que causi 
perjudicis a les persones 72,12 36,06 100 50

R0020004 LL Causar molèsties innecessàries a les 
persones 60,10 30,05 100 50

R0020005 LL Comportar-se de forma que causi 
d’anys als bens 84,14 42,07 100 50

R0030101 G

Conduir de manera negligent, creant 
situació de risc o perill per si mateix, 
els demés ocupants del vehicle o al 
resta d'usuaris de la via (S'haurà de 
detallar la conducta) 

200 100

R0030102 MGConduir de manera temerària (S'haurà
de detallar la conducta) 500 250 6

RGC 3 1 5C G

Conduir sense la diligència, precaució 
i no distracció necessaris per evitar tot
mal propi o aliè (S'haurà de detallar la 
conducta)

200 100

R0180101 LL Conduir un vehicle sense mantenir 
llibertat de moviments 72,12 36,06 100 50

R0180102 LL Conduir vehicle sense mantenir el 
necessari camp de visió 60,10 30,05 100 50

R0180103 LL Conduir un vehicle sense mantenir 
una atenció permanent 72,12 36,06 100 50

R0180104 LL Conduir un vehicle sense mantenir la 
posició adequada 72,12 36,06 100 50

R0180105 LL
Conduir vehicle sense cuidar 
passatgers mantinguin posició 
adequada

60,10 30,05 100 50

R0180201 G Auriculars, conduir connectats a 
aparell reproductor de so 200 100 3

RGC 18 1 5F G

Circular amb un vehicle utilitzant el 
conductor dispositius visuals 
incompatibles amb l'atenció 
permanent amb la conducció 
(Especificar dispositiu utilitzat)

200 100 3

RGC 18 2 2B G

Conduir utilitzant manualment el 
telèfon mòbil o qualsevol altre 
dispositiu incompatible amb la 
obligatòria atenció permanent a la 
conducció (Especificar dispositiu 
utilitzat)

200 100 3
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R0290201 MGCircular en sentit contrari a l’estipulat 
en via de doble sentit (Per l'esquerra) 500 250 6

R0300101 MG
Circular per l’esquerra en calçada de 
doble sentit,carrils separats per 
marques vials

500 250 6

R0330001 LL Canvi de carril sense motiu justificat 72,12 36,06 100 50

R0330002 LL Canvi de carril injustificat vehicle 
especial de PMA major de 3500Kg 84,14 42,07 100 50

R0370102 G Utilitzar un tram de via d’accés prohibit
per l’autoritat 200 100

R1670002 G Circular damunt línia longitudinal 
discontinua (Sense causa justificada) 200 100

R0370103 G Circular per via tancada al trànsit per 
l’autoritat competent 200 100

R0390503 MGCircular per itinerari distint al permès a
l’autorització 500 250

R0390504 MGCircular incomplint horari especificat a 
l’autorització 500 250

R0430201 MGSentit contrari en circular per una 
plaça 500 250 6

R0430202 MGNo deixar a l’esquerra una glorieta 
(Rodona) 500 250 6

R0430203 MGSentit contrari circulant en un 
encreuament de vies 500 250 6

RGC 43 1 5A MG

Circular en sentit contrari a l'estipulat 
en una via de doble sentit de 
circulació, on existeix un refugi, una 
illeta o dispositiu de guia

500 250 6

R0290108 G
Separació lateral insuficient en via de 
doble sentit (No permet creuar-se amb
altre vehic.)

200 100

R0440101 MG
Sentit contrari circulant per via dividida
en dues calçades (Obligació circular 
per la dreta)

500 250 6

R0950101 LL No extremar la prudència quan 
s’aproximi a un pas a nivell 48,08 24,04 100 50

R0950201 G
Detenir-se en pas a nivell tancat 
obstaculitzant el pas de vehicle altres 
direccions

200 100

R0950202 LL No situar-se un rera l’altre en carril 
corresponent, en pas a nivell tancat 72,12 36,06 100 50

R0960101 G Semàfor de pas a nivell, no aturar-se 
estant-hi obligat 200 100

R0960102 G Creuar un pas a nivell amb la barrera 
o semibarrera en moviment 200 100

R0960103 G Creuar un pas a nivell amb la barrera 
o semibarrera baixada 200 100

R0960201 G Pas a nivell, entrar-hi quant s'acosta 
vehicles sobre rails 200 100

R0890101 G Superar obstacle ocupant carril 
esquerra (Amb perill) 200 100

R1092A02 LL Desplaçament lateral, advertir-lo amb 
senyal òptic distint 60,10 30,05 100 50

R1092C01 LL Frenar sense advertir la intenció amb 
els senyals reglamentaris 72,12 36,06 100 50

R1092C05 LL Immobilitzar un vehicle sense 
senyalitzar la maniobra 72,12 36,06 100 50

R1140101 LL Portes del vehicle, circular duent-les 
obertes 84,14 42,07 100 50

R1140102 LL Portes, obrir-les abans de l’aturada 
completa del vehicle 72,12 36,06 100 50

R1140103 LL Portes del vehicle, obrir-les amb perill 
per a altres usuaris 84,14 42,07 100 50
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R1140104 LL Davallar del vehicle amb perill per a 
altres usuaris 84,14 42,07 100 50

R1150301 LL No aturar motor o llums del vehicle 
durant la càrrega de combustible 60,10 30,05 100 50

R1300101 LL No senyalitzar eficaçment el vehicle 
immobilitzat a la via 72,12 36,06 100 50

R1300301 LL Vehicle immobilitzat, no col·locar 
dispositius de senyalització de perill 60,10 30,05 100 50

R0580001 G No reduir la velocitat, quan es disposa 
a cedir el pas en intersecció 200 100

R0600501 G Obres, no obeir el personal destinat a 
regular el pas 200 100

R1300501 LL Remolcar vehicle avariat amb un altre 
no destinat a això 60,10 30,05 100 50

R1290302 G Accident, en advertir-ho aturar el 
vehicle creant perill 200 100

R1290303 G Accident, no col·laborar en advertir-ho 200 100

R1292A01 G Accident, implicat aturar vehicle creant
un nou perill 200 100

R1292B01 G Accident, implicat no identificar-se a 
l’autoritat 200 100

R1292B02 G Accident, no col·laborar amb l’autoritat 200 100

R1292C01 G Accident, implicat no restablir la 
seguretat de la circulació 200 100

R1292C02 G Accident, implicat modificar l’estat de 
les coses 200 100

R1292D01 G Accident, implicat no prestar auxili 
més adequat a les víctimes 200 100

R1292D02 G Accident, implicat no demanar auxili 
sanitari per als ferits 200 100

R1292E01 G Accident amb víctimes, implicat no 
avisar agents autoritat 200 100

R1292E02 G Accident amb ferit greu, implicat 
anar-se’n abans arribada autoritat 200 100

R1292F01 G Accident, implicat produeix danys, no 
ho comunica a perjudicat absent 200 100

R1292G01 G Accident, implicat no facilitar dades 
vehicle sol·licitat per afectats 200 100

R0670101 LL Vehicle prioritari, fer ús de la prioritat 
sense necessitat 84,14 42,07 100 50

R0680101 G Vehicle prioritari, posar en perill els 
vianants 200 100

R0680102 G Vehicle prioritat, posar en perill als 
altres conductors 200 100

RGC 68 2 5B G

Conduir un vehicle prioritari utilitzant 
senyals acústiques especials de 
manera innecessari bastant l'ús aïllat 
de senyal lluminosa

200 100

R0680103 G Vehicle prioritat, no respectar ordres i 
senyals agents 200 100

ARTICLE T
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I

TÈCNICS
IMP 50% P

IMPORT.
PROPOSAT

50%

R0070207 LL Mancar dispositiu que eviti projectar 
combustible no cremat 72,12 36,06 100 50

R0141D01 LL Llums dispositius ocults per indeguda 
disposició de càrrega 48,08 24,04 100 50

R0141D02 LL Llums dispositius senyalització ocults 
per indeguda disposició de la càrrega 48,08 24,04 100 50

R0141D03 LL Placa o distintiu obligatori ocults per 
indeguda disposició de la càrrega 48,08 24,04 100 50

R0190101 G
Làmines, adhesius o cortinetes que 
impedeixen la visibilitat de la via al seu
conductor

200 100
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R0190102 G Làmines o cortinetes a finestra 
posterior, sense dos miralls exteriors 200 100

R0190103 G Làmines adhesives a vidres, sense 
homologació del vidre 200 100

R0190104 G Distintius reglamentaris, col·locats de 
forma que impedeixin visió 200 100

R0190201 G Vidres tintats o acolorits, no 
homologats 200 100

R0990101 G Llums posició entre posta i sortida del 
sol, circular duent-los apagats 200 100

R0990104 G Llums de posició, no dur-ne en 
situació de visibilitat insuficient 200 100

R0990105 G Llum de gàlib, no dur-ne en vehicle 
d’amplada major a 2,10 metres 200 100

R1000202 LL Llums, donar llargs amb fins distints 
als prevists 84,14 42,07 100 50

R1010101 G Llums a via urbana prou il·luminada, 
no encendre’ls 200 100

R1010104 G Llums d’encreuament apagats a via 
urbana insuficientment il·luminada 200 100

R10102C1 G Llums d’encreuament que enlluernen 200 100

RGC 101 1 5B LL

Circular una bicicleta per una via 
urbana o interurbana suficientment 
il·luminada, entre l'ocàs i la sortida del 
sol, sense dur encès l'enllumenat de 
curt abast o encreuament

80 40 100 50

R1020101 G Enlluernar vehicle sentit contrari per 
no canviar llums 200 100

R1020201 G Enlluernar per retrovisor, darrera 
vehicle a menys de 150 metres 200 100

R1020203 G Enlluernar altres usuaris per no 
canviar llums 200 100

R1030101 G Placa posterior matricula, no dur-la 
il·luminada 200 100

R1030104 G
No dur il·luminades les plaques del 
vehicle (Segons característiques o 
serveis)

200 100

R1041A01 G Llums encreuament o curt abast, moto
no encendre de dia 200 100

R1060101 G No utilitzar llums de boira, en 
condicions de disminució de visibilitat 200 100

R1060201 G Llums de boira, usar-los sense causa 
justificada 200 100

R1090103 LL Intermitent, no mantenir-lo fins al final 
de maniobra 60,10 30,05 100 50

R1090201 LL Intermitent, mantenir-lo després de 
finalitzar la maniobra 60,10 30,05 100 50

R1092C04 G
Llums d’emergència, no utilitzar-los en
vehicle immobilitzat amb visibilitat 
reduida

200 100

R1130105 G
Llums, no advertir la presència d’un 
vehicle especial (Senyal V2 o 
especifica)

200 100

R1170101 G Cinturó de seguretat, no utilitzar-ne el 
conductor del vehicle 200 100 3

RGC 117 1 5D G

No utilitzar l'ocupant d'un vehicle el 
cinturo de seguretat, correctament. 
(Es denunciara per aquest fet tant 
mayors d'edat i menors d'edat no 
inclosos en els casos seguents)

200 100

RGC 117 3 5A G Circular amb un menor d'edat, 
d'alçada igual o inferior a 135 cms, 
sense utilitzar un dispositiu de retenció

200 100 3
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infantil homologat, degudament 
adaptat a la seva talla, pes, en les 
condicions reglamentàries (Es 
denunciarà conductor)

RGC 117 3 5B G

Circular amb un menor d'edat, 
d'alçada igual o inferior a 135 cms., al 
seient davanter del vehicle, incomplint 
els supòsits excepcionals i condicions 
exigides reglamentàriament. (Es 
denunciarà conductor)

200 100

R1170201 MGCinturó de seguretat, no dur-ne 
instal·lat el vehicle 500 250

R1180101 G Casc de protecció, no utilitzar-ne el 
conductor 200 100 3

R1180102 G Casc de protecció, no utilitzar-ne el 
passatger (Es denunciarà passatger) 200 100

R1180103 G Casc de protecció, no homologat ni 
certificat 200 100

R1180104 G Casc de protecció, utilitzar-lo de 
manera no eficaç 200 100 3

LSV 47 2 5A G

No utilitzar adecuadament el 
conductor de la bicicleta o cicle 
objecta de la denuncia, el 
corresponent casc de protecció 
homologat o certificat. (Menors 16 
anys vies urbanes i travesies) 
(Identificar tutor menor)

200 100

LSV 47 1 5B G

No utilitzar adecuadament el pasatger 
de la bicicleta o cicle objecta de la 
denúncia, el corresponent casc de 
protecció homologat o certificat 
(Identificar tutor del menor)

200 100

RGC 120 1 1A MG

Conduir un camió o autobús de SP de 
viatgers amb un excés de més del 
50%, en el temps de conducció 
establerts en la legislació de 
transports (Vehicles amb tacògraf)

500 250 6

RGC 120 1 1B MG

Conduir un camió o autobús de SP de 
viatgers amb una minoració de més 
del 50% en el temps de descans 
establerts en la legislació de 
transports (Vehicles amb tacògraf)

500 250 6

R0070101 LL Pertorbacions electromagnètiques, 
emetre sobre límits 72,12 36,06 100 50

R0090102 LL Vehicle SP, manca placa nombre 
màxim passatgers 60,10 30,05 100 50

R0090103 LL Autobús mancar placa amb nombre 
màxim places autoritzades 60,10 30,05 100 50

R0520201 G Disc de limitació de velocitat, no dur-lo
visible a part posterior (El vehicle) 200 100

R0520202 G
Disc de limitació velocitat vehicle 
especial, no dur-lo a part posterior (El 
vehicle)

200 100

R0520203 G
Disc de limitació velocitat, conjunt 
vehicle especial, no dur-lo visible (El 
vehicle)

200 100

R0520204 G
Disc de limitació velocitat, veh. 
automàtic especial, no dur-lo a part 
posterior (El vehic.)

200 100

R1150301 LL No aturar el motor o els llums del 
vehicle durant la càrrega de 
combustible

60,1 30 100 50

R1150302 LL Facilitar combustible amb el motor en 60,10 30,05 100 50
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marxa o els llums encesos

ARTICLE T
ETILOMETRIA, ALCOHOLÈMIES

DROGUES
IMP 50% P

IMPORT.
PROPOSAT

50%

RGC 20 1 5E MG

Circular amb una taxa d'alcohol en 
aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams
per litre, que es la reglamentaria 
establerta (Conductors en general)

500 250 4

RGC 20 1 5G MG

Circular amb una taxa d'alcohol en 
aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams
per litre, que es la reglamentàriament 
establerta. (Conductors professionals, 
novels)

500 250 4

RGC 20 1 5I MG

Circular amb una taxa d'alcohol en 
aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams
per litre, que es la reglamentaria 
establerta, sobrepassant els 0,50 mg/l 
(Conductors en general)

1000 500 6

RGC 20 1 5K MG

Circular amb una taxa d'alcohol amb 
aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams
per litre, que es la reglamentàriament 
establerta, sobrepassant els 0,30 mg/l 
(Condcutors professionals, novels)

1000 500 6

RGC 20 1 5F MG

Circular amb una taxa d'alcohol en 
sang superior a 0,50 grams per 1000 
cc, que es la reglamentària establerta 
(Condcutors en general)

500 250 4

RGC 20 1 5H MG

Circular amb una taxa d'alcohol en 
sang superior a 0,30 grams per 1000 
cc, que es la reglamentàriament 
establerta (Conductors professionals, 
novels)

500 250 4

RGC 20 1 5J MG

Circular amb una taxa d'alcohol en 
sang superior a 0,50 grams per 1000 
cc, que es la reglamentàriament 
establerta, sobrepasant 1,00 g/l 
(Conductors en general)

1000 500 6

RGC 20 1 5L MG

Circular amb una taxa d'alcohol en 
sang superior a 0,30 grams per 1000 
cc, que es la reglamentàriament 
establerta, sobrepasant els 0,60 g/l 
(Conductors professionals, novel)

1000 500 6

RGC 21 1 5F MG
No sotmetre's a les proves de detecció
d'alcohol, essent requerits pels agents 
encarregats de la vigilància del trànsit.

1000 500 6

LSV 14 1 5A MGCircular amb el vehicle resenyat amb 
presència de drogues a l'organisme 1000 500 6

LSV 14 2 5A MG
No sometre's a les proves de detecció 
de la possible presència de drogues a 
l'organisme

1000 500 6

ARTICLE T
GIRS, MANIOBRES,
INCORPORACIONS,

AVANÇAMENTS
IMP 50% P

IMPORT.
PROPOSAT

50%

R0720103 G Intermitent, incorporar-se a la 
circulació sense senyalitzar-lo 200 100 4

R1090101 LL Intermitent, no utilitzar-ne per a 
senyalitzar la maniobra 60,10 30,05 100 50

R0720401 G Incorporar-se a la circulació procedent
d’altra via sense cedir el pas amb perill 200 100 4

R0730101 LL No facilitar incorporació a la circulació 
d’un altre vehicle 72,12 36,06 100 50

R0730102 LL No facilitar incorporació bus des d’una 
parada senyalitzada 84,14 42,07 100 50

R0740101 G Girar sense haver avisat els 200 100
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conductors que circulen per darrera

R0740102 G Girar a l’esquerra amb perill per als de
sentit contrari 200 100

R0740103 G Canvi de direcció a l’esquerra sense 
visibilitat suficient 200 100

R0740201 G Canvi de carril sense respectar 
prioritat de carril a ocupar 200 100

R0751B01 G Girar a la dreta sense cenyir-se a vora
dreta de la calçada 200 100

R0751B02 G Girar a l’esquerra en via de sentit únic,
sense cenyir-se a vora esquerra 200 100

R0751B03 G Girar a l’esquerra via doble sentit, i no 
cenyir-se a eix de separació 200 100

R0751B04 G Girar a l’esquerra situant-se de forma 
que envaeix sentit contrari 200 100

R0751B07 G Canvi de direcció, no realitzar-lo, amb 
mínim d’espai i temps 200 100

R0751C01 G Girar a l’esquerra sense deixar a 
l’esquerra el centre de intersecció 200 100

RGC 75 1 5A G
No advertir el propòsit de realitzar una 
maniobra de canvi de direcció amb els
senyals òptics corresponents

200 100

R0760101 G Canvi de direcció, no adoptar 
precaucions per evitar perill 200 100

R0780101 G Canvi de sentit de marxa a lloc 
inadequat 200 100

R0780102 G Canvi de sentit de marxa sense 
advertir-ho amb antelació 200 100

R0780103 G Canvi de sentit de marxa amb perill 
per a altres usuaris 200 100 3

R0780104 G Canvi de sentit de marxa 
obstaculitzant altres usuaris 200 100

R0790101 G Canvi de sentit de marxa en lloc de 
visibilitat reduïda 200 100 3

R0790102 G Canvi de sentit, fer-lo en un pas a 
nivell, túnels o passos inferiors 200 100 3

R1540400 G Canvi de sentit, realitzar-lo sense 
respectar senyal prohibitiu 200 100 3

R0800101 G Marxa enrere, circular-hi podent 
evitar-lo fent una maniobra diferent 200 100

R0800102 G Marxa enrere durant un recorregut 
superior a 15 metres 200 100

R0800201 G Marxa enrere, circular envaint un 
encreuament de vies 200 100

R0800401 MGMarxa enrere, en sentit contrari un 
tram llarg de la via (Detallar els fets) 500 250 6

R0810101 G Marxa enrere, no efectuar lentament la
maniobra 200 100

R0810102 G Marxa enrere, no advertir-ho amb els 
senyals preceptius 200 100

R0810301 G Marxa enrere, no efectuar-la amb la 
màxima precaució 200 100

R0820201 G Avançar per la dreta, sense que l’altre 
conductor vulgui girar a l’esquerra 200 100

R0820203 G Avançar per l’esquerra a vehicle que 
indica desplaçament a l’esquerra 200 100

R0830101 G Avançar, calçada de diversos carrils, 
destorbant altres usuaris 200 100

R0840101 G Avançar, sense advertir-ho amb prou 
antelació 200 100

R0840102 G
Avançar sense espai suficient, amb 
perill sentit contrari (Per els vehicles 
que circulen)

200 100 4
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R0840103 G
Avançar sense espai suficient, 
destorbant sentit contrari (Als vehicles 
que hi circulen)

200 100 4

R0840201 G Avançar un vehicle que ha iniciat ja 
l’avançament 200 100

R0840301 G Avançar quan el que el segueix ha 
iniciat avançament 200 100

R0840302 G Avançar sense espai suficient per 
reintegrar-se al carril 200 100

R0850101 G Avançar sense dur velocitat superior al
vehicle avançat 200 100

R0850102 G Avançar sense deixar una separació 
lateral suficient 200 100

R0850201 G Avançar, no tornar al seu costat un 
cop iniciat, davant perill 200 100

R0850301 G
Avançar sense reintegrar-se al seu 
carril en mínim temps i de manera 
gradual

200 100

R0860101 G Avançat, no cenyir-se a vora dreta un 
cop advertit 200 100

R0860201 G Avançat, augmentar la velocitat en ser 
avançat 200 100

R0860202 G Avançat, efectuar maniobres que 
dificulten avançament 200 100

R0860203 G Avançat, no disminuir velocitat davant 
situació de perill 200 100

R0860204 G Avançat, no facilitar reincorporació a 
qui desisteix d’avançar 200 100

R0871A01 G Avançar a revolt amb visibilitat reduïda
envaint carril contrari 200 100 4

R0871A02 G
Avançar a canvi de rasant amb 
visibilitat reduïda, envaint carril 
contrari

200 100 4

R0871A03 G Avançar a lloc amb visibilitat insuficient
envaint carril contrari 200 100 4

R0871A04 G
Avançar amb circumstàncies de 
visibilitat insuficient envaint carril 
contrari

200 100 4

R0871A05 G Avançar darrera vehicle que avança i 
impedeix visibilitat 200 100

R0871B03 G Avançar en pas de vianants a velocitat
que implica risc 200 100

R0871C01 G Avançar en intersecció 200 100

R0880101 G Avançament prohibit a vehicle 
immobilitzat per necessitats de trànsit 200 100

R0880102 G Avançament prohibit a vehicles 
immobilitzats, amb perill 200 100

R1540300 LL Girar sense respectar la senyalització 
prohibitiva de gir 84,14 42,07 100 50

ARTICLE T ATURADES I ESTACIONAMENTS IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
50%

R0900201 LL Aturar separat de la dreta en calçada 
de doble sentit de circulació 48,08 24,04 100 50

R0900202 LL Estacionar separat de la dreta en 
calçada de doble sentit de circulació 72,12 36,06 100 50

R0900203 LL Estacionar a la banda esquerra en 
sentit de marxa en via de doble sentit 72,12 36,06 100 50

R0910201 LL Aturar un vehicle obstaculitzant 
greument la circulació 100 50

R0910202 LL Estacionar un vehicle obstaculitzant 
greument la circulació

100 50

R0910203 LL Aturar el vehicle constituint un risc per 
als altres usuaris 100 50
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R0910204 LL Estacionar vehicle amb risc per als 
altres usuaris 100 50

R091020M LL Estacionar en el centre de la calçada 100 50

R091021C G Estacionar davant garatge de taller per
la reparació, obstaculitzant 200 100

R091022C G Estacionar impedint la sortida o 
l’accés de persones, obstaculitzant 200 100

R09102A1 G Estacionar amb distància a l’acera 
contrària inferior a 3 m. 200 100

R09102B1 G Estacionar impedint incorporar-se a la 
circulació altre vehicle ben estacionat 200 100

R09102C0 G Estacionar impedint la sortida o 
l’accés d’animals, obstaculitzant 200 100

R09102D0 G Estacionar a passos rebaixats per 
minusvàlids 200 100

R09102E0 G
Estacionar a mitjanes, separadors, 
illetes o altres elements de 
canalització del trànsit

200 100

R09102F1 G Estacionar impedint el gir autoritzat 
per senyal corresponent 200 100

R09102G0 LL Estacionar a lloc impropi per tasques 
de càrrega i descàrrega 48,08 24,04 100 50

R09102G1 G

Estacionar en zona de càrrega i 
descàrrega en hores d’utilització (En el
cas que suposi una obstaculització per
els vehicles als quals es destinen 
aquestes zones)

200 100

R09102H1 G Estacionar en doble filera sense 
conductor 200 100

R09102I1 G Estacionar a una aturada de transport 
públic senyalitzada i delimitada 200 100

R09102J0 G Estacionar a reservats serveis 
d’urgència i seguretat 200 100

R09102K1 G Estacionar en lloc prohibit en via 
d’atenció preferent senyalitzada 100 50

R09102M1 LL Estacionar ocupant carril de circulació 100 50
R09102M2 LL Aturar-se ocupant carril de circulació 96,16 48,08 100 50

RGC 91 2 5C G

Estacionar un vehicle quant 
s'obstaculitza la utilització normal del 
pas de sortida o accés a immoble de 
persones o animals o de vehicles en 
un gual senyalitzat correctament (Es 
denunciarà per gual a requeriment, en 
el que existeix un obstacle)

200 100

R0920101 LL Aturar vehicle sense posar-lo 
paral·lelament a vora calçada 60,10 30,05 100 50

R0920102 LL Estacionar el vehicle no paral·lelament
a la calçada 72,12 36,06 100 50

R0920201 LL Aturada no permanent utilitzar resta 
d’espai disponible 48,08 24,04 100 50

R0920202 LL Estacionar no permetent utilitzar resta 
d’espai disponible 72,12 36,06 100 50

R0920203 LL Estacionar en bateria, qual la senyal 
indiqui que s’ha de fer en cordó 72,12 36,06 100 50

R0920301 LL Deixar vehicle sense prendre mesures
per evitar que es mogui 60,10 30,05 100 50

R0920302 LL Tascons, no utilitzar-ne estant-hi 
obligat 72,12 36,06 100 50

R0920303 LL Tascons inadequats, utilitzar-ne 48,08 24,04 100 50
R0920304 LL Tascons, no retirar-los de la via en 

reprendre la marxa
48,08 24,04 100 50

R0940001 G Aturar-se en revolt de visibilitat 
reduïda 200 100
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R0940002 G Aturar vehicle en pas a nivell 200 100

R0940003 G Aturar en part de la via reservada al 
servei de determinats usuaris 200 100

R0940004 G Aturar en intersecció dificultant el gir a 
altres vehicles 200 100

R0940005 G Aturar dificultant la visibilitat de la 
senyalització 200 100

R0940006 G Aturar obligant a fer maniobres 
antireglamentàries a altres usuaris 200 100

R0940007 G Aturar en zona de visibilitat reduïda 200 100

R0940008 G Aturar en carril reservat per a la 
circulació de bicicletes 200 100

R0940009 G Estacionar en revolt de visibilitat 
reduïda (Creant-se situació de perill) 200 100

R0940010 G Estacionar en zona de visibilitat 
reduïda 200 100

R0940011 G Estacionar vehicle en pas a nivell 200 100
R0940012 G Estacionar en un pas de vianants 200 100

R0940015 LL Estacionar en part de la via reservada 
al servei de determinats usuaris 84,14 42,07 100 50

R0940016 G Estacionar en intersecció o proximitat 
dificultant el gir a altres vehicles 200 100

R0940017 G Estacionar impedint la visibilitat de la 
senyalització 200 100

R0940018 G Estacionar obligant a fer maniobres 
antireglamentàries 200 100

R0940019 G Estacionar en doble filera 200 100
R0940020 G Estacionar damunt la vorera 200 100

R0940022 LL Estacionar en un pas permanent, 
senyalitzant correctament 84,14 42,07 100 50

R0940023 G Estacionar en zona senyalitzada per 
us exclusiu discapacitats 200 100

R0940024 G Estacionar en zona de vianants 200 100

R0940026 LL Estacionar vehicle destinat al transport
de matèries perilloses dins el poble 84,14 42,07 100 50

R0940027 LL
Estacionar remolcs, semiremolcs o 
caravanes separades del vehicle 
tractor

60,10 30,05 100 50

R0940028 LL
Estacionar a menys de 1 metre de la 
línia de la façana, en carrers fora 
voravia

72,12 36,06 100 50

R0940029 G Estacionar en carril reservat a la 
circulació de bicicletes 200 100

R0940030 LL Estacionar en vies tipificades com de 
circulació ràpida 72,12 36,06 100 50

R0940031 LL
Estacionar ciclomotor o bicicleta en 
acera en manco de 3 metres 
d’amplada

60,10 30,05 100 50

R0940032 LL Estacionar ciclomotor o bicicletes en la
vorera, passejos o zona de vianants 60,10 30,05 100 50

RGC09402B01 LL Estacionar un vehicle sense deixar 
anotada l’hora d’arribada del mateix. 100 50

RGC09402B02 LL
Superar el temps màxim permès 
d’estacionament del vehicle a la Zona 
d’Estacionament Limitat.

100 50

RGC09402B03 LL
Estacionar falsejant l’hora d’arribada 
per allargar el temps màxim 
d’estacionament.

100 50

R0940038 LL Estacionar per temps indefinit amb 
símptomes d’abandó 84,14 42,07 100 50

R0940039 LL
Estacionar bloquejant contenidor 
impedint la seva utilització i / o 
desplaçament

60,10 30,05 100 50
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RGC 94 2-A 5P G
Estacionar en zona destinada per 
l'estacionament i aturada d'ús exclusiu
per el transport públic urbà

200 100

RGC 94 2C 5U LL Estacionar en zona senyalitzada per 
càrrega i descàrrega 80 40 100 50

R1050102 G
Estacionar vehicle a travessia 
insuficient il·luminada amb llums 
apagats de nit

200 100

R1150303 LL Estacionar abandonant el vehicle amb 
el motor en funcionament 60,10 30,05 100 50

R1540009 LL Estacionar a lloc prohibit per la senyal 
corresponent (Indicar senyal) 60,10 30,05 100 50

R154008B LL Estacionar on esta prohibida l’aturada 84,14 42,07 100 50

R154009A LL
Estacionar en reserva 
d’estacionament efectuada amb discs 
portàtils (Indicar motiu)

72,12 36,06 100 50

R1710001 LL Estacionar en zona senyalitzada amb 
marca groga ziga-zaga 84,14 42,07 100 50

R1710003 LL Estacionar damunt marca groga 
longitudinal continua 84,14 42,07 100 50

O0190100 LL Estacionar carros de ma a la calçada 36,06 18,03 100 50

R0290100 LL
Estacionar vehicles objecta de venda, 
lloguer, exposició (sense autorització) 
via pública

36,06 18,03 100 50

R0290101 LL

Prohibició de rentat, neteja i reparació 
de vehicles a la via publica. Prohibit 
estacionar vehicles per a reperar a la 
via publica incloent els dels propis 
tallers 

36,06 18,03 100 50

O0252400 LL Restriccions d’estacionament 
contravingudes, camió >3500 Kg 84,14 42,07 100 50

R1710004 LL Estacionar damunt marca groga 
longitudinal discontinua 72,12 36,06 100 50

R0590102 G Vehicle aturat obstrueix circulació 
transversal a intersecció 200 100

R0590104 G
Detenir-se intersecció o pas de 
vianants, obstruint circulació 
transversal (A vianants)

200 100

R0600401 G No col·locar-se darrera vehicle aturat 
davant via de reparació 200 100

R154008A LL Aturar-se en lloc on esta prohibit 
aturar-se 60,10 30,05 100 50

RGC09402A01 G Estacionar  un vehicle que no tingui un
motor 100% elèctric. 200 100

RGC09402A01 G
Estacionar un vehicle 100% elèctric 
superant el temps màxim de 120 
minuts.

200 100

ARTICLE T
PATINS, CICLOS, CICLOMOTORS I

MOTOCICLETES
IMP 50% P

IMPORT.
PROPOSAT

50%

R0120101 LL Cicle amb dues persones (Condicions 
diferents a les reglamentaris) 24,04 12,02 100 50

R0120102 LL Ciclomotor circular amb dues 
persones no homologat 48,08 24,04 100 50

R0120103 LL
Circular dues persones en un 
ciclomotor homologat essent el 
conduc. menor de 16 anys

48,08 24,04 100 50

R0120201 LL Passatger, més d’un, a més del 
conductor, en motocicleta o ciclomotor 72,12 36,06 100 50

R0120202 LL Passatger d’una motocicleta o 
ciclomotor sense seure correctament 60,10 30,05 100 50

R0120203 LL Passatger de motocicleta o ciclomotor 
sense els peus damunt els estreps 48,08 24,04 100 50

R0120204 LL Viatger de motocicleta no aixecat i 60,10 30,05 100 50
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sense peus recolzats

R0120205 LL Passatger de motocicleta o cicle, anar 
entre el conductor i el manillar 60,10 30,05 100 50

RGC 12 2 5B G

Circular amb menors de 12 anys com 
passatgers de motocicletes o 
ciclomotors en condicions distintes a 
les reglamentàries (Tenir en compte 
excepcions majors 7 anys)

200 100

RGC 12 4 5A LL
Circular el vehicle ressenyat 
arrossegant un remolc en condicions 
diferents a les reglamentàries

80 40 100 50

R0360101 G Circular un ciclomotor paral·lelament a
un altre vehicle 200 100

RGC 36 2 5A G
Circular en posició paral·lela amb altre
vehicle, tenint ambdós prohibida 
aquesta forma de circular

200 100

R1210201 LL
Monopatí o aparell similar, circular per 
carrer residencial a velocitat 
inadequada 

36,06 18,03 100 50

R1210401 LL Monopatí o aparell similar, circular-hi 
per la calçada 48,08 24,04 100 50

R1210402 LL Monopatí o similar, anar per voravia a 
velocitat superior al pas 60,10 30,05 100 50

R1210404 LL Monopatí o similar, circular estirat per 
un altre vehicle 72,12 36,06 100 50

R1210202 LL Bicicleta o similar, circular per voravia 36,06 18,03 100 50

R1210203 LL
Bicicleta o similar, circular parc públic 
o zona vianants a velocitat major pas 
persona

36,06 18,03 100 50

R1210204 LL Bicicleta competència de velocitat a 
via pública 60,10 30,05 100 50

ARTICLE T RENOUS, GASOS I FUMS IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
50%

R0070303 LL Renous, us injustificats de senyals 
acústics 72,12 36,06 100 50

R1100101 LL Senyals acústics, usar-ne sense motiu 72,12 36,06 100 50
R1100102 LL Senyals acústics, tenir un so estrident 72,12 36,06 100 50

O0850101 LL Renous, alarma disparada d’un 
vehicle produir molèsties 36,06 18,03 100 50

O0850501 LL Acceleracions innecessàries, forçar 
marxes 60,10 30,05 100 50

ARTICLE T SEMÀFORS I SENYALS VERTICALS IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
50%

R1450101 G Semàfor en vermell no respectat per 
vianant 200 100

R1460101 G Semàfor en vermell no respectat per 
conductor d’un vehicle 200 100 4

R1460201 LL Semàfor en vermell intermitent, no 
respectar-lo 72,12 36,06 100 50

R1460301 LL Semàfor en groc, no aturar-se 
podent-ho fer sense perill 60,10 30,05 100 50

R1460701 G Semàfor, no respectar sentit i direcció 
de la fletxa verda 200 100

R1480101 G Semàfor en vermell, no aturar-se un 
cicle 200 100 4

R1480102 G Semàfor en groc, no aturar-se podent 
fer-ho sense perill, cicle 200 100

R1510202 G Senyal detenció obligatòria, no 
aturar-se al lloc prescrit 200 100 4

RGC 151 2 5A G No aturar-se al lloc prescrit per la 
senyal Cediu el Pas 200 100 4

R1520001 G Circulació prohibida en els dos sentits,
no obeir disc 200 100
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R1520002 LL No respectar disc d’entrada prohibida 
a vehicles amb motor 84,14 42,07 100 50

R1520003 LL Disc de direcció prohibida, no 
respectar-lo el conductor 84,14 42,07 100 50

R1530001 LL Senyal de prohibició de passar, no 
aturar-se obligatòriament 84,14 42,07 100 50

R1530002 LL Senyal de limitació de pes en càrrega, 
no obeir-lo 84,14 42,07 100 50

R1530003 LL Senyal de limitació de pes per eix, no 
obeir-lo 84,14 42,07 100 50

R1530004 LL Senyal de limitació de longitud, inclosa
càrrega, no obeir-lo 84,14 42,07 100 50

R1530005 LL Senyal de limitació d’amplada, inclosa 
càrrega, no obeir-lo 84,14 42,07 100 50

R1530006 LL Senyal de limitació d’altura, inclosa 
càrrega, no obeir-lo 84,14 42,07 100 50

R1540001 LL Senyal de prohibició o restricció, no 
obeir (Indicar senyal) 36,06 18,03 100 50

R1550001 G Senyal d’obligació, no ser respectat 
per conductor (Indicar senyal) 200 100

ARTICLE T
SENYALS AGENTS,MARQUES

VIALS,RESTRICCIONS
MUNICIPALS

IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
50%

R0390201 G Restriccions autoritats municipals 
contravingudes camió > 3500 kg 200 100 4

R0390203 G Restriccions autoritats municipals 
contravingudes, vehicle articulat 200 100 4

R0390204 G Restriccions autoritats municipals 
contravingudes, vehicle especial 200 100 4

R0390207 G Restriccions itinerari, contravenir amb 
perill 200 100 4

R0370104 G Contravenir restriccions imposades a 
determinats vehicles en vies concretes 200 100 4

R0390208 G Restriccions horàries, contravenir amb
perill 200 100 4

RGC 41 1 5G G
Circular alterant els elements de 
balisament permanents o mòbils d'un 
carril destinat a l'ús contrari al habitual

200 100

R0650201 G Creuar vehicle zona de vianants sense
deixar-los passar 200 100

R1340301 LL Utilitzar a la via senyal que incompleix 
especificacions reglamentàries 60,10 30,05 100 50

RGC 139 3 5A G

No comunicar a l'òrgan responsable 
de la gestió del trànsit la realització 
d'obres en vies públiques abans del 
seu inici. (Es denunciarà Organisme o 
empresa adjudicatària)

200 100

RGC 139 4 5B G

Incomplir les instruccions dictades per 
l´organ responsable de la gestió del 
trànsit amb ocasió de la realització 
d'obres en la via pública (Especificar 
incompliment) (Es denunciarà 
Organisme o empresa adjudicatària)

200 100

R1340302 LL Marques vials que incompleixen 
especificacions reglamentàries 60,10 30,05 100 50

RGC 140 5F G No senyalitzar reglamentàriament les 
obres que dificulten la circulació vial 
tant de dia com de nit (Especificar 
incompliment) (Es denunciarà 
empresa adjudicatària)

200 100

RGC 140 5G G No abalisar lluminosament les obres 
realitzades en la via durant les hores 
nocturnes (Es denunciarà empresa 

200 100
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adjudicatària)

RGC 140 5H G

No balisar lluminosament les obres 
realitzades en la via quant les 
condicions meteorològiques o 
ambientals ho exigeixen (Es 
denunciarà empresa adjudicatària)

200 100

RGC 141 3 5B G

Realitzar obres o activitats en la via no
utilitzant els elements o dispositius de 
senyalització, balisament i defensa 
inclosos en la regulació bàsica 
establerta pels Ministeris de Foment i 
Interior (Es denunciarà empresa 
adjudicatària)

200 100

R1420101 LL No obeir ordre de retirada de senyal 
antireglamentària 72,12 36,06 100 50

R1420102 LL No obeir ordre de retirada de senyal 
que ha perdut l’objecte 72,12 36,06 100 50

R1420201 MGInstal·lar senyalització sense permís 
i /o causa justificada 3000

R1420202 MG
Retirar la senyalització d’una via (Tant 
sigui permanent o ocasional) (Indicar 
la senyal objecte i descriure els fets)

3000

R1420203 LL

Deteriorar la senyalització d’una via 
(Tant sigui permanent o ocasional) 
(Indicar la senyal objecte i descriure 
els fets)

100 50

R1420204 MG

Traslladar la senyalització d’una via 
(Tant sigui permanent o ocasional) 
(Indicar la senyal objecte i descriure 
els fets)

3000

R1420205 MG
Ocultar la senyalització d’una via (Tant
sigui permanent o ocasional) (Indicar 
la senyal objecte i descriure els fets)

3000

R1420206 MG

Modificar la senyalització d’una via 
(Tant sigui permanent o ocasional) 
(Indicar la senyal objecte i descriure 
els fets)

3000

R1420301 LL Col·locar als senyals de circulació 
objectes que confonguin 100 50

R1420302 LL Col·locar als senyals objectes que 
minven la visibilitat 100 50

R1420303 LL Col·locar als senyals objectes que 
puguin enlluernar 100 50

R1430102 G
Senyals i ordres de l’agent no obeir 
(Descriure detalladament la senyal no 
obeïda)

200 100 4

R1440101 G
No respectar barreres, cons, o 
dispositius anàlegs (Indicar element 
de baliçament)

200 100

R1670001 G Línia longitudinal contínua, no 
respectar-la 200 100

R1680001 G Marca vial transversal contínua, no 
respectar-la 200 100

R1680002 LL Marca vial transversal discontínua, no 
respectar-la 84,14 42,07 100 50

R1700001 G Marca vial, no respectar la fletxa de 
direcció obligatòria 200 100

R1700002 LL Zona zebra emmarcada, entrar-hi amb
vehicle

84,14 42,07 100 50

R1600000 G No respectar carril reservat per 
autobús i /o taxis 200 100

R1700003 LL Zona zebra emmarcada amb línia 72,12 36,06 100 50
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discontínua, entrar-hi amb vehicle

R0110101 LL Transport col·lectiu efectuar aturades 
brusques, conductor 72,12 36,06 100 50

R0110102 LL Transport col·lectiu efectuar 
arrancades brusques, conductor 72,12 36,06 100 50

R0110103 LL Transport col·lectiu no aturar-se prop 
de la vorera dreta 72,12 36,06 100 50

R0110104 LL Transport col·lectiu distreure’s 
conductor durant la marxa 72,12 36,06 100 50

R0110105 LL Transport col·lectiu, conductor no 
vetllar seguretat viatgers en marxa 72,12 36,06 100 50

R0110106 LL Transport col·lectiu, encarregat no 
vetllar seguretat viatgers en marxa 72,12 36,06 100 50

R0110107 LL
Transport col·lectiu, no vetllar 
seguretat viatger pujada - baixada, 
conductor

72,12 36,06 100 50

R0110108 LL
Transport col·lectiu, no vetllar 
seguretat viatger pujada - baixada, 
encarregat

72,12 36,06 100 50

R0112A01 LL Transport col·lectiu, distreure un 
viatger al conductor 72,12 36,06 100 50

R0112B01 LL Transport col·lectiu, entrar viatger en 
lloc distint a l’indicat 48,08 24,04 100 50

R0112B02 LL Transport col·lectiu, sortir viatger en 
lloc distint a l’indicat 48,08 24,04 100 50

R0112C01 LL Transport col·lectiu, entrar viatger 
avisat que està complet 48,08 24,04 100 50

R0112D01 LL Transport col·lectiu, dificultar el pas 
interior 48,08 24,04 100 50

R0112E01 LL Transport col·lectiu, dur viatger 
qualsevol animal 48,08 24,04 100 50

R0112F01 LL Transport col·lectiu, dur viatger 
matèries u objectes perillosos 72,12 36,06 100 50

R0112G01 LL Transport col·lectiu, desatendre un 
viatger les instruccions 72,12 36,06 100 50

R1140301 LL Manipular les portes d’un transport 
col·lectiu 72,12 36,06 100 50

ARTICLE T VELOCITAT, MODERAR IMP 50% P
IMPORT.

PROPOSAT
50%

R0460101 G No moderar la velocitat com exigeixen 
les circumstàncies 200 100

R0460102 G No aturar la marxa del vehicle, 
exigint-ho circumstàncies 200 100

R0461A01 G No moderar la velocitat havent-hi 
vianants a la via 200 100

R0461B02 G No moderar la velocitat en 
aproximar-se a pas vianants 200 100

R0461B03 G No moderar la velocitat a zona en 
presència de nins 200 100

R0461B04 G No moderar la velocitat en acostar-se 
a un mercat 200 100

R0461C01 G No moderar la velocitat havent-hi 
animals a la via 200 100

R0461E01 G No moderar la velocitat en acostar-se 
a parada de bus 200 100

R0461E02 G No moderar la velocitat en 
aproximar-se a un bus escolar aturat 200 100

R0461G01 G No moderar la velocitat en circular per 
paviment que patina 200 100

R0461G02 G No moderar la velocitat esquitxant 
d’aigua a altres usuaris 200 100

R0461G03 G No moderar la velocitat projectant 
grava als altres usuaris 200 100
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R0461G04 G No moderar la velocitat projectant 
matèries en passar 200 100

R0461H01 G No moderar la velocitat en acostar-se 
a un pas a nivell 200 100

R0461H02 G No moderar la velocitat en acostar-se 
a una glorieta 200 100

R0461H03 G No moderar la velocitat en 
aproximar-se a intersecció prioritat 200 100

R0461H04 G No moderar la velocitat en un lloc de 
visibilitat reduïda 200 100

R0461H05 G No moderar la velocitat en 
aproximar-se a estrenyiment de la via 200 100

R0461K01 G No moderar la velocitat per 
circumstàncies meteorològiques 200 100

R0490101 G Circular a velocitat anormalment 
reduïda sense justificació 200 100

R0530101 G No advertir reducció sobtada velocitat 
sense existir perill 200 100

R0530102 G Reduir velocitat amb risc col·lisió 
vehicles que segueixen 200 100

R0540101 G No mantenir distància de seguretat, en
cas de frenada sobtada 200 100 4

R0550101 MGCompetició de velocitat o carrera, 
entre vehicles (Sense autorització) 500 250 6

R0550201 MGCompetició velocitat incomplint 
condicions autorització 500 250

R0550202 MGCompetició de velocitat entre vehicles 
a via no fitada per autoritat 500 250 6

R0550203 MGCompetició de velocitat entre 
persones a via no fitada per autoritat 500 250

R0550204 MGCompetició de velocitat entre animals 
a via no fitada per autoritat 500 250

ARTICLE T
VIA PÚBLICA: VIANANTS, ANIMALS

I OBJECTES DIPOSITATS
IMP 50% P

IMPORT.
PROPOSAT

50%

O0110401 LL Via pública: mendicar, venda 
ambulant, venda diaris, etc.. 36,06 18,03 100 50

O0280102 LL Efectuar a la via operacions de neteja,
reparació, revisió, etc... 36,06 18,03 100 50

R0040001 LL Dipositar materials que puguin 
destorbar la circulació 60,10 30,05 100 50

R0040002 LL Objectes dipositats que destorben 
aturada i estacionament 60,10 30,05 100 50

R0040003 G
Dipositar objectes o materials que 
puguin fer perillar la circulació 
(Especificar-los)

200 100 4

R0040004 G
Dipositar objectes o materials que 
puguin deteriorar la via pública 
(Especificar-los)

200 100 4

R0040005 G
Dipositar a la via material que puguin 
deteriorar instal·lacions 
(Especificar-ho)

200 100 4

R0040006 LL
Dipositar materials que puguin 
modificar condicions de circulació 
(Especificar-los)

72,12 36,06 100 50

R0040007 LL Objectes que variïn condicions per 
aturar-se o estacionar (Especificar-los) 60,10 30,05 100 50

R0040008 LL Efectuar treballs que representin 
dificultat, sense permís 84,14 42,07 100 50

R0040009 LL Instal·lar contenidor a la via, sense 
permís 72,12 36,06 100 50

R0040010 LL Desplaçar contenidor del seu lloc 
d’ubicació 48,08 24,04 100 50
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RGC 4 3 5B LL

Realitzar actuacions, rodatges, 
enquestes o ensalls, que malgrat 
siguin provisionals, poden destorbar la
circulació

80 40 100 50

R0050101 LL
No fer desaparèixer perill o obstacle 
creat pel denunciat (Indicar perill o 
obstacle)

60,10 30,05 100 50

R0050102 LL No advertir perill o obstacle creat pel 
denunciat (Indicar perill o obstacle) 60,10 30,05 100 50

R0050103 LL
No evitar que dificulti circulació, perill o
obstacle creat a la via (Indicar perill o 
obstacle)

60,10 30,05 100 50

R0050201 LL

No senyalitzar de forma eficaç 
obstacles o perill creat (Indicar 
senyalització empleada o la falta de la 
mateixa)

48,08 24,04 100 50

RGC 5 6 5A LL

Detenir, aturar o estacionar els 
vehicles destinats als serveis 
d'urgència, assistència mecànica o de 
conservació de carreteres el lloc distint
al fitxat pels Agents d'Autoritat

80 40 100 50

R0060001 G Tirar a la via un objecte que pugui 
ocasionar un incendi (Indicar objecte) 200 100

R0060002 G
Tirar a prop d’una via un objecte que 
pugui ocasionar incendi (Indicar 
objecte)

200 100

RGC 6 1 5B G
Tirar a la via o a les seves 
immediacions qualssevol objecte que 
pugui produir accidents de circulació

200 100 4

R1210103 LL Vianant, transita per calçada havent-hi
zona de vianants 48,08 24,04 100 50

R1220701 LL Vianant, no deixar calçada amb 
percebre senyals vehicle prioritari 60,10 30,05 100 50

R1220702 LL Vianant, romandre en calçada existint 
zona de vianant o espai adequat 48,08 24,04 100 50

R1240101 LL Vianant, travessar calçada fora del pas
de vianant existent 48,08 24,04 100 50

R1240102 LL Vianant, circular per calçada 
podent-ho fer per voravia o refugi 48,08 24,04 100 50

R1240301 LL Vianant, travessar via sense fer-ho de 
forma perpendicular a l’eix 48,08 24,04 100 50

R1240302 LL Vianant, travessar la calçada 
demorant-se sense necessitat 48,08 24,04 100 50

R1240303 LL Vianant, travessar la calçada 
aturant-se sense necessitat 48,08 24,04 100 50

R1240304 LL Vianant, travessar la calçada 
destorbant el pas a altres 60,10 30,05 100 50

R1240401 LL Vianant, travessar una plaça o glorieta
sense voltar-la 48,08 24,04 100 50

R1241B01 LL Vianant, travessar quan semàfor es en
fase de pas de vehicles 72,12 36,06 100 50

R1241B02 LL Vianant, travessar calçada sense obeir
senyals de l’agent 72,12 36,06 100 50

R1270101 LL Animal, conduir-lo una persona menor 
de 18 anys 60,10 30,05 100 50

R1270201 LL Animals, deixar-los sense custodia a 
la via 72,12 36,06 100 50

R1271B01 LL Animal, no conduir per vorera del 
costa dret 60,10 30,05 100 50

R1210205 LL Practicar jocs a la calçada o zona de 
vianants que representin perill 48,08 24,04 100 50

R1210501 G Zona de vianants, circular-hi amb 
vehicle 200 100
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