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GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre modiicació d’una ordenança.

En sessió ordinària del dia 14 de juny de 2010, el Ple de la Corporació va aprovar 
inicialment la modificació dels annexes 1 i 2 de l’Ordenança municipal de circulació 
conforme al text obrant a l’expedient.

L’esmentat text es va sotmetre a informació pública al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler de 
l’Ajuntament per un termini de trenta dies.

Atès que l’esmentat període ha finalitzat i no s’han presentat al·legacions, la 
modificació ha quedat aprovada definitivament.

S’adjunta com a annex el text aprovat de la modificació dels annexos 1 i 2 de 
l’Ordenança municipal de circulació.

Girona, 1 de setembre de 2010

La tinenta alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat, signatura il-
legible

ANNEX 1: QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS DE L’ORDENANÇA UNICIPAL DE CIRCULACIÓ

APARTAT A: INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
3.1 Col·locar, retirar, traslladar o ocultar qualsevol classe de senyalització fixa o provisional
 sense autorització municipal. 3000,00 € MG

3.2 Col·locar en un senyal vertical o horitzontal de trànsit, semàfor, senyalització d’obres
 o senyals d’abalisament a la via pública, o al seu voltant, qualsevol tipus de publicitat o
 instal·lació anàloga. 3000,00 € MG

3.3 Col·locar un tendal, cartell, anunci o qualsevol instal·lació en general que impedeixi
 o dificulti la visibilitat de senyals verticals de trànsit o semàfors. 3000,00 € MG

3.4 Manipular o modificar la senyalització d’una via, de manera que pugui induir a confusió,
 se’n redueixi la visibilitat o eficàcia, o que pugui deteriorar-se. 3000,00 € MG

3.5 Col·locar un anunci, placa, cartell, marca, publicitat o instal·lació en general que per les
 seves característiques pugui distreure l’atenció del conductor d’un vehicle, o enlluernar
 els usuaris de la via pública. 3000,00 € MG
5.7 Utilitzar senyals no homologats per indicar una reserva d’espai temporal. 90,00 € L

9.3.a Col·locar un obstacle a la via pública que dificulti la circulació de vianants o la de vehicles
 i/o la seva parada o estacionament. 90,00 € L
9.3.b Col·locar un obstacle a la via pública que la pugui deteriorar. 90,00 € L

11.1 Circular, un vianant, per la calçada, podent-ho fer per la vorera, voral o lloc destinat
 a aquesta funció. 30,00 € L

11.2 Creuar, un vianant, per la calçada fora del pas de vianants, o de forma no perpendicular;
 detenir-se a la calçada o entorpir el pas a altres usuaris mentre travessa. 30,00 € L
11.3 No complir, un vianant, les indicacions d’un agent de circulació o els seus senyals. 30,00 € L
11.4.a No respectar, un vianant, el llum vermell d’un semàfor. 100,00 € L
11.4.b  No respectar, un vianant, una senyalització específica que l’afecti. 30,00 € L
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Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
11.5 Creuar una plaça o rotonda, un vianant, per la calçada sense vorejar-la. 30,00 € L
13.1.a Parar un vehicle no respectant el senyal vertical de parada prohibida (R-307). 80,00 € L
13.1.b Parar un vehicle no respectant la línia longitudinal contínua de parada (M-7.8). 80,00 € L
13.3 Parar un vehicle on destorba la circulació de vehicles. 90,00 € L
13.5 Parar un vehicle en una cruïlla o intersecció (excepte en un xamfrà autoritzat). 200,00 € G
13.7 Parar un vehicle en sentit contrari al sentit únic de circulació de la via. 90,00 € L

13.8 Parar un vehicle a la vora esquerra de la calçada, en relació al sentit de marxa del vehicle,
 en una via de doble sentit de circulació.  90,00 € L
13.9 Parar un vehicle dificultant la visibilitat del trànsit o de la senyalització. 200,00 € G

13.10 Parar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic de viatgers
 (BUS,TAXI), discapacitats o serveis de seguretat o d’urgència.  200,00 € G
13.12 Parar en carril reservat a ciclistes. 200,00 € G
13.13 Parar un vehicle on destorbi la circulació de vianants.  90,00 € L
14.1 Estacionar un vehicle en bateria en un lloc no senyalitzat. 60,00 € L

14.2 Estacionar o parar un vehicle de forma que impedeixi l’òptima utilització de l’espai
 disponible que queda. 60,00 € L

14.4 Estacionar a la calçada, de forma que una part del vehicle envaeixi la vorera i dificulti
 la circulació de vianants, o afecti un element del mobiliari urbà o algun element estructural
 de la via pública. 90,00 € L

14.5 Parar o estacionar un vehicle sense garantir-ne la immobilització i que això provoqui el seu
 desplaçament sense conductor. 90,00 € L
15.1.a No respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit (R-308). 80,00 € L
15.1.b No respectar la línia longitudinal discontínua d’estacionament prohibit (M-7.7). 80,00 € L
15.2.a Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal vertical (R-307). 100,00 € L

15.2.b Estacionar en una zona senyalitzada amb una la línia longitudinal contínua de parada
 prohibida (M-7.8). 100,00 € L

15.3.a Estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles sense tallar
 totalment el trànsit de la via. 200,00 € G

15.3.b Estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles, tallant totalment
 el trànsit de la via. 200,00 € G
15.5 Estacionar un vehicle en doble fila, encara que no destorbi la circulació. 200,00 € G
15.6 Estacionar un vehicle excessivament separat de la vorada. 60,00 € L
15.7 Estacionar un vehicle en sentit contrari al sentit únic de circulació de la via.  100,00 € L

15.8 Estacionar un vehicle a la vora esquerra de la calçada, en relació al sentit de marxa
 del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.  100,00 € L
15.9 Estacionar un vehicle on impedeixi la visibilitat del trànsit. 200,00 € G

15.10 Estacionar un vehicle a menys de cinc metres de la cantonada, de forma que destorbi
 la circulació o la visibilitat de vehicles, o el trànsit de vianants. 100,00 € L
15.11 Estacionar de forma que es destorbi la sortida d’un altre vehicle estacionat. 200,00 € G

15.14 Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones destinades
 al trànsit de vianants. 200,00 € G

15.15 Estacionar, totalment o parcialment, un vehicle dins dels perímetres de les marques vials
 amb franges obliqües de color blanc o groc. 200,00 € G

15.16 Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic de viatgers
 (BUS O TAXI). 200,00 € G

15.17 Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, llevat
 dels autoritzats (discapacitats, serveis de seguretat o d’urgència, etc.). 200,00 € G
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Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
15.18 Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega,
 llevat dels autoritzats. 200,00 € G

15.19 Estacionar un vehicle en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment
 o parcialment. 200,00 € G

15.20 Deixar estacionat un vehicle en un mateix punt de la via pública més de 72 hores
 consecutives. 60,00 € L
15.21 Estacionar un vehicle en una entrada o sortida d’un aparcament autoritzat. 100,00 € L

15.22 Estacionar un vehicle fora del límits de les marques viàries de delimitació de places
 d’estacionament autoritzat. 60,00 € L

15.23 Estacionar un vehicle en una via pública sense vorera, sense deixar-lo a més d’un metre
 de la façana, escala, paret o zona de vianants. 60,00 € L

15.24 Estacionar un vehicle en una zona temporalmente prohibida (per activitats autoritzades,
 o que hagi de ser objecte de reparació, senyalització, neteja, etc...). 90,00 € L
15.26 Estacionar en una cruïlla o intersecció (excepte en un xamfrà autoritzat). 200,00 € G
15.28 Estacionar en un carril bici.  200,00 € G

15.29 Estacionar un vehicle de forma que dificulti greument la retirada o el dipòsit d’un contenidor
 d’escombraries o d’un element anàleg. 80,00 € L

15.30 Estacionar un vehicle en un lloc reservat de la calçada on hi ha indicada amb senyalització
 horitzontal i/o vertical la col·locació d’un contenidor de recollida d’escombraries, de materials
 o elements anàlegs. 100,00 € L

16.3 Estacionar un vehicle en lloc prohibit, mitjançant senyalització vertical, en un carrer
 d’estacionament amb alternança temporal. 60,00 € L

18.1 Estacionar un vehicle més de dues hores consecutives en el mateix lloc d’un estacionament
 amb horari limitat. 30,00 € L

19.1 Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar
 en un lloc visible el comprovant horari. 30,00 € L

19.2 Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat, i sobrepassar
 el límit indicat en el comprovant. 30,00 € L

19.3 Estacionar un vehicle fora de la delimitació de plaça d’estacionament en una zona amb
 l’horari limitat. 30,00 € L

19.4 Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i no que no coincideixi
 la matrícula del vehicle amb la impressa en el comprovant horari. 30,00 € L

22.1 Estacionar una motocicleta o un ciclomotor en una vorera o zona destinada al trànsit
 de vianants, podent-ho fer en un estacionament específic proper. 100,00 € L

22.2 Estacionar un vehicle de tres rodes o quadricicle als llocs habilitats per a ciclomotors
 i motocicletes.  100,00 € L

22.3 Estacionar una motocicleta, un ciclomotor, vehicles de tres rodes i quadricicles en la vorera,
 un passeig, plaça, rambla, voral o refugi central.  100,00 € L

22.4 Lligar o encadenar amb qualsevol mitjà una bicicleta, motocicleta o ciclomotor a un element
 de la via, mobiliari urbà, arbrat o qualsevol element d’una façana.  30,00 € L
26 Abandonar un vehicle a la via pública. 90,00 € L
30 Transgredir l’ordre d’immobilització d’un vehicle. 100,00 € L

37.1 Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora del local o instal·lació comercial o industrial
 quan hi hagi lloc per fer-ho a dins. 100,00 € L

37.2.a Mantenir estacionat més de 30 minuts un vehicle autoritzat en una zona reservada de càrrega
 i descàrrega. 90,00 € L

37.2.b No exhibir en un lloc visible, un vehicle autoritzat, l’indicador horari en el qual hi consti 
 l’hora que ha començat a ocupar l’espai en una zona reservada de càrrega i descàrrega. 100,00 € L

38 Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora de les zones autoritzades, o no complint
 els termes de l’autorització especial. 60,00 € L



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5710 – 8.9.201066844

Administració local

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
39 Efectuar operacions de càrrega i descàrrega dipositant els materials i/o mercaderies a la via
 pública. 60,00 € L

40 Efectuar operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, provocant
 sorolls innecessaris i/o sense deixar la vorera neta. 60,00 € L

41 Efectuar, sense autorització especial, operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies,
 materials o coses, entre les 10 del vespre i les 7 del matí, o durant un diumenge o festiu. 60,00 € L

42 Efectuar operacions de càrrega i descàrrega incorrectament i/o de manera que dificulti
 el trànsit de vianants. 60,00 € L
46.2 Circular, dos ciclomotors o més en paral·lel. 200,00 € G
46.3 Produir, amb una motocicleta o un ciclomotor, sorolls per acceleracions brusques. 90,00 € L
47.1 Circular en bicicleta o cicle per una vorera, andana o passeig (llevat que sigui un carril reservat). 60,00 € L
47.2 Circular en un vehicle no autoritzat per un carril bici. 200,00 € G
47.4 Circular en bicicleta o cicle fora del carril bici o del voral, en una via on n’hi hagi. 60,00 € L

47.5 Circular en bicicleta o cicle sense respectar la preferència de pas dels vianants que travessen
 el carril bici.  90,00 € L
47.6.a Circular en bicicleta o cicle per una via amb diverses calçades sense fer-ho per les laterals.  90,00 € L

47.6.b Circular en bicicleta o cicle per una via amb més d’un carril en el sentit de la marxa sense
 fer-ho pel de la dreta en el sentit de la marxa.  90,00 € L

47.7 Circular en bicicleta o cicle per un parc o via amb preferència per als vianants sense adequar
 la velocitat a la dels vianants o a una velocictat superior als 10 km/h 60,00 € L
47.8 Circular més de dues bicicletes o cicles en paral·lel. 200,00 € G
47.9 Circular en bicicleta o cicle a més de 30 km/h 60,00 € L

49.1 Circular, un vehicle especial o de transport especial, sense autorització municipal,
 o incomplint-ne els termes. 100,00 € L

49.2 Circular, un vehicle especial tren turístic, sense autorització municipal, o incomplint-ne
 els termes. 100,00 € L
53.1 Realitzar una parada, un transport públic de viatgers urbà, en lloc no autoritzat. 100,00 € L
53.2 Utilitzar incorrectament, un transport públic de viatgers, un lloc autoritzat de parada. 60,00 € L

53.3 Romandre un taxi estacionat, en un reservat de taxis, sense efectuar servei d’espera
 de passatgers. 60,00 € L

54.2 Efectuar una parada, per recollir o deixar viatgers, fora de l’estació d’autobusos, un servei
 de transport de viatgers sense autorització. 90,00 € L

55.2.a Transitar per la calçada, o fora de zona reservada, amb patins, patinets, monopatins o aparells
 similars. 30,00 € L

55.2.b Transitar per zones de vianants, amb patins, monopatins o aparells similars, sense precaució,
 o a una velocitat superior al pas d’una persona. 30,00 € L

55.2.c Anant amb patins, patinet, monopatí o aparell similar, agafar-se a l’exterior d’un altre vehicle
 per ser arrossegat. 90,00 € L

56.1 Circular, un vehicle de MMA superior a les 12 tones, per les vies urbanes de la ciutat sense
 haver de fer operacions de càrrega o descàrrega. 100,00 € L

56.2 Circular, un vehicle de MMA superior a les 6 tones, per les vies urbanes del Barri Vell
 de la ciutat sense haver de fer operacions de càrrega o descàrrega. 100,00 € L

56.2.c  Circular, un vehicle de transport de mercaderies perilloses, per les vies urbanes
 de la ciutat, llevat de les excepcions. 100,00 € L

56.2.d Circular, un vehicle de transport de mercaderies perilloses, per les vies urbanes de la ciutat
 incomplint els itineraris d’entrada i/o de sortida determinats per l’autoritat municipal. 100,00 € L

57.1 Estacionar un vehicle pesant d’una MMA superior als 6 tones, o un remolc o semiremolc
 de qualsevol tipus i massa, o un camió tractor, o una caravana o autocaravana, fora de les
 zones autoritzades i no fent operacions de càrrega o descàrrega. 100,00 € L
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També s’incorporen en aquesta Ordenança les infraccions i sancions regulades per la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març), el Reglament general de circulació (RD 1428/2003, de 21 de novembre) 
i la Llei d’ordenació dels transports terrestres (Llei 16/1987, de 30 de juliol).

APARTAT B: INFRACCIONS DE LA LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURE-
TAT VIÀRIA (RDL 339/1990, de 2 de març)

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
9.2 No verificar, el conductor d’un vehicle, que les plaques de matrícula no presenten obstacles
 que impedeixin o dificultin la seva lectura o identificació. 200,00 € G

9.bis.1.a No identificar al conductor responsable d’una infracció, el titular del vehicle degudament
 requerit a fer-ho. v. art. 67.2.a) MG

9.bis.1.a  No identificar al conductor responsable d’una infracció, l’empresa de lloguer de vehicles
 sense conductor, mitjançant la remissió a l’instructor de l’expedient d’un duplicat o còpia
 del contracte d’arrendament en el que quedi acreditat el concepte de conductor de la
 persona que figura en l’esmentat contracte. v. art. 67.2.a) MG

9.bis.1.b No impedir que el vehicle sigui conduit per qui mai hagués obtingut el permís o llicència
 de conducció corresponent. 200,00 € G

65.4.y No instalar els dispositius d’alerta al conductor en els garatges i estacionaments
 en els terminis legalment previstos. 200,00 € G

65.5.h Conduir un vehicle que porti instal·lat un inhibidor de radar o qualsevol altre mecanisme
 per interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit. 6000,00 € MG 6p

65.5.m Participar o col·laborar en la instal·lació o posada en marxa d’elements que alterin el normal
 funcionament de l’ús del tacògraf o del limitador de velocitat. 500,00 € MG 6p
65.6.a Realitzar obres que afectin a la via pública sense la corresponent autorització. 3000,00 € MG

65.6.b No instalar la senyalització d’obres, o fer-ho incorrectament, posant en greu perill
 la seguretat viària. 3000,00 € MG

65.6.c Incomplir les normes, reglamentariàment establertes, que regulen les activitats
 industrials que afecten de manera directa a la seguretat viària. 3000,00 € MG

65.6.d Instal·lar inhibidors de radars en els vehicles o altres mecanismes amb la intenció
 d’interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit. 3000,00 € MG

APARTAT C: INFRACCIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ (RD 1428/2003 21 de nov.)

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
USUARIS
2 Comportar-se indegudament en la circulació.  80,00 € L

CONDUCTORS
3.1 Conduir de forma negligent.  200,00 € G
3.1 Conduir de forma temerària. 500,00 € MG 6p

SENYALITZACIÓ D’OBSTACLES I PERILLS
5.1 No adoptar les mesures necessàries per fer desaparèixer l’obstacle o el perill creat en la via. 60,00 € L

5.1 No adoptar les mesures necessàries per avisar els altres usuaris de l’existència d’un obstacle
 o d’un perill creat a la via. 60,00 € L
5.3 No senyalitzar de forma eficaç qualsevol obstacle o perill creat ala via.  60,00 € L

5.4 Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d’assistència en un lloc diferent del fixat
 per l’agent de l’autoritat. 100,00 € L

PREVENCIÓ D’INCENDIS
6.1.a Tirar a la via o a la seva vora qualsevol objecte que pugui produir inendis. 200,00 € G 4p
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Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
6.1.b Tirar a la via o a la seva vora qualsevol objecte que pugui posar en perill la seguretat viària. 200,00 € G 4p

EMISSIÓ DE PERTORBACIONS I CONTAMINANTS
7.1.b Emetre, un vehicle, sorolls per sobre de les limitacions establertes
 (segons s’especifica en l’annex 2):
 - Fins a un 10% més de la limitació. 90,00 € L
 - Del 11 al 20% més de la limitació. 200,00 € G
 - Més del 20% de la limitació. 200,00 € G

7.1.c Emetre, un vehicle, gasos per sobre de les limitacions establertes
 (segons s’especifica enl’annex 3):
 - Fins a un 10% més de la limitació. 90,00 € L
 - Del 11 al 20% més de la limitació. 200,00 € G
 - Més del 20% de la limitació. 200,00 € G

7.1.d No col·laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves de detecció
 de deficiènciesen l’emissió de sorolls, gasos o fums. 200,00 € G
7.2.a Circular, un vehicle, amb expulsió lliure de gasos sense el dispositiu silenciador d’explosions. 200,00 € G
7.2.b Circular, un vehicle, amb el silenciador incomplet, inadequat deteriorat. 200,00 € G
7.2.c Emetre un vehicle, fums molestos que puguin dificultar la visibilitat als conductors
 d’altres vehicles o resultin nocius. 200,00 € G
7.3 Emetre contaminants produïts per un vehicle de motor per damunt dels límits reglamentais. 200,00 € G
7.4 metre qualsevol contaminant a la via mitjançant un focus emissor, que no sigui un vehicle
 a motor, superiors als nivells establerts. 200,00 € G

TRANSPORT DE PERSONES
9.1 Transportar en un vehicle més persones de les autoritzades. 90,00 € L

9.1 Transporar en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que s’augmenta
 en un 50% el nombre de places autoritzades, exclòs el conductor. 200,00 €  G

9.1 No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior que contingui
 el nombre de placs. 60,00 € L
9.1 Transportar persones i/o equipatge que excedeixin la MMA per al vehicle. 90,00 € L

COL·LOCACIÓ I DISPOSICIÓ DE LES PERSONES
10.1 Transportar persones en un lloc diferent del que té habilitat el vehicle. 60,00 € L

0.2 Viatjar personesen un vehicle destinat al transport de mercaderies o coses en el lloc
 reservat a la càrrega, incomplint les condicions establertes. 60,00 € L

10.3 No portar instal·lada la protecció reglamentària de la càrrega en un vehicle autoritzat
 per transportar simltàniament persones i càrrega. 200,00 € G

TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES
11.1 Efectuar parades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscos, el conductor
 d’un transport col·lectiu de persones. 60,00 € L

11.1 Fer, el conductor d’un transport col·letiu de persones, actes que el puguin distreure
 durant la marxa del vehicle. 60,00 € L

11.1 No vetllar, el conductor d’un transport col·lectiu de persones i/o persona encarregada,
 per la seguretat dels viatgers durant la marxa, o mente pugin i baixin. 60,00 € L

11.1 No efectuar una parada tan a la vora com sigui possible del costat dret de la calçada,
 el conductor d’un transport col·lectiu de persones. 60,00 € L

11.2 No prohibir, el conductor d’un transport col·lectiu de persones i/o la persona encarregda,
 l’entrada al vehicle, o no ordenar la sortida als viatgers que incompleixin els preceptes
 del 11.2.a al 11.2.g, ambdós inclosos. 60,00 € L
11.2.a Distreure el conductor d’un transport col·lectiu de persones durant la marxa del veicle 30,00 € L
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11.2.b Entrar o sortir d’un transport col·lectiu de persones per un lloc diferent del que hi ha
 destinat per fer-ho. 30,00 € L
11.2.c Entrar en un transport col·lectiu de persones quan s’hagi avisat que està complet. 30,00 € L

11.2.d En un transport col·lectu de persones, dificultar innecessàriament el pas per llocs destinats
 als viatgers. 30,00 € L

11.2.e En un transport col·lectiu de persones, portar qualsevol animal, llevat que hi hagi un lloc
 destinat a transportar-ne (amb excepció els gossos pigall). 30,00 € L

11.2.f En un transport col·lectiu de persones, portar matèries o objectes perillosos en condicions
 diferents de les que estableix la regulació específica sobre la matèria. 30,00 € L

11.2.g En un transport col·lectiu de persones, desatendre les nstruccions que, sobre el servei, donin
 el conductor i/o la persona encarregada. 60,00 € L

NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
12.1 Circular en un cicle o bicicleta amb un nombre superior de persones per al qual fou construït
 el vehicl. 60,00 € L

12.1 Circular en un cicle o bicicleta transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir l’edat
 requerida per fer-ho.  60,00 € L

12.1 Circular en un cicle o bicicleta transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir
 instal·lat un seint addicional homologat. 60,00 € L

12.1 Circular en un ciclomotor més persones que no places consten en la llicència de circulació. 90,00 € L
12.2 Circular en una motocicleta més persones que no places consten en el permís de circulció. 90,00 € L
12.2 Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys. 200,00 € G

12.2.a Circular, el passatger d’una motocicleta o d’un ciclomotor de dues rodes homologat
 per a dues persones, sense dur una cama a cada costat del vehicle i/o sens recolzar
 els peus en els estreps laterals. 60,00 € L

12.2.b Circular, el passatger, entre el conductor i el manillar d’una motocicleta o d’un ciclomotor
 de dues rodes homologat per a dues persones. 90,00 € L

12.4 Arrossegar, el vehicle ressenyat, un reolc o un semiremolc incomplint les condicions
 establertes reglamentàriament. 90,00 € L

DISPOSICIÓ DE LA CÀRREGA
14.1.a Circular, un vehicle, amb una càrrega que pugui arrossegar-se, caure totalment o parcialment,
 o desplaçar-se de mnera perillosa. 200,00 € G

14.1.b Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre l’estabilitat del vehicle
 a causa del seu condicionament. 200,00 € G
14.1.c Circular, un vehicle, amb una càrrega que faci soroll o altres molèsties que es pugin evitar. 100,00 €

14.1.d Circular, un vehicle, amb una càrrega que oculti els dispositius de llum o senyalització
 lluminosa, les plaques de matrícula, els distintius obligatoris o les advertències manuals
 del conductor. 100,00 € L

14.2 Circular, un vehicle, sense portarcobertes totalment i eficaç les matèries que produeixen pols
 o que puguin caure. 100,00 € L

DIMENSIONS DE LA CÀRREGA
15.1 Sobresortir, una càrrega que pot ser divisible, de la projecció en planta d’un vehicle destinat
 al transport d mercaderies. 100,00 € L

15.2.a.1 Sobresortir, la càrrega, en els vehicles de més de 5 metres de longitud destinats al transport
 de mercaderies, més de 2 metres per davant i/o més de 3 metres per darrere. 100,00 € L

15.2.a.2 Sobresortir, la càrrega, en els vehicles de 5 metes o menys de longitud destinats al transport
 de mercaderies, més d’un terç de la longitud del vehicle tant per davant com per darrere. 100,00 € L

15.2.b Sobresortir, la càrrega, més de 0,40 metres de l’amplada d’un vehicle destinat al transport
 de mercaeries per cada lateral, i/o fent que l’amplada total sigui superior de 2,55 metres. 100,00 € L
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15.3 Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies, la càrrega del qual sobresurt
 dels límits reglamentaris. 100,00 € L

15.4 Sobresortir laeralment, la càrrega, més de 0,50 metres de l’eix longitudinal en un vehicle
 de menys d’1 metre d’amplada. 100,00 € L
15.4 Sobresortir, la càrrega, per davant en un vehicle de menys d’1 metre d’amplada. 100,00 € L

15.4 Sobresortir, la càrrega, més de 0,5 metres per darrere en un vehicle de menys d’1 metre
 d’amplada. 100,00 € L
15.5 No protegir la càrrega que sobresurt d’un vehicle per evitar danys o perills als altres usuaris. 100,00 € L

15.6 No senyalitzar durant el dia, o fer-ho insuficientment, la àrrega que sobresurt en un vehicle
 destinat al transport de mercaderies. Amb el senyal V-20 100,00 € L

15.6 No senyalitzar reglamentàriament durant la nit la càrrega que sobresurt en un vehicle destinat
 al transport de mercaderies. 100,00 € L

15.7 No seyalitzar, amb l’enllumenat corresponent quan sigui necessari, la càrrega que sobresurt
 lateralment del gàlib del vehicle i que té l’extrem a més de 0,40 metres del costat exterior
 del llumde posició de davant o de darrere. 100,00 € L

CONTROL DEL VEHICLEI ANIMALS
17.1 Conduir un vehicle o animal sense la precaució necessària per la proximitat d’altres usuaris
 de la via o vianants. 80,00 € L

17.2 Menar cavalleria, ramats o vehicles de tracció animal, corrent per la via a la vora d’altres
 de la seva matexa espècie o de les persones que van a peu; abandonar-ne la conducció
 o deixar-los marxar lliurement. 80,00 € L

ALTRES OBLIGACIONS DEL CONDUCTOR
18.1 Conduir un vehicle sense mantenir la llibertat de moviments, el camp de visió necessari
 o l’atenció peranent a la conducció. 100,00 € L

18.1 Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir als passatgers,
 per tal que no interfereixin la conducció.  100,00 € L

18.1 Conduir un vehicle col·locant els objectes o els animals transportats de manera
 que interfereixin la conducció.  100,00 € L

18.1 Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció
 permanent a la conducció. 200,00 € G 3p

18.2 Conduir un vehicle utilitzant cascos o auriculars connectatsa aparells receptors
 o reproductors de so. 200,00 € G 3p

18.2 Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema
 de comunicació que requereixii intervenció manual del conductor. 200,00 € G 3p

VISIBILITAT EN EL VEHICL
19.1 Circular, un vehicle, amb els vidres que no deixin que el conductor vegi clarament la via
 perquè hi hagi làmines o adhesius. 200,00 € G

19.1 Circular, un vehicle, proveït de làmines o cortines contra el sol a la finestra de darrere sense
 dur els ds miralls retrovisors exteriors reglamentaris. 200,00 € G

19.1 Col·locar en un vehicle els distintius que alguna normativa exigeixi de forma
 que impedeixi la correcta visió del conductor. 200,00 € G
19.2 Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorit no homologats. 200,00 € G

TAXES D’ALCOHOL
20 Conduir, un vehicle, amb una taxa d’alcohol a la sang superior als 0,50 grams per litre,
 o d’alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligram per litre:  MG
 Amb una taxa en sang de 051 fins 0,62g 500,00 €  4p
 Amb una taxa en aire 0,26 fins 0,31 mg 500,00 €  4p
 Amb una taxa en sang de 0,63 fins 0,69 g 500,00 €  4p
 Amb una taxa en aire de 0,32 fins 0,34 mg 500,00 €  4p



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5710 – 8.9.2010 66849

Administració local

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
 Amb una taxa en sang de 0,70 a 1,00 g 500,00 €  4p
 Amb una taxa en aire de 0,3 a 0,50 mg 500,00 €  4p
 Amb una taxa en sang superior a 1,00 g  500,00 €  6p
 Amb una taxa en aire superior a 0,50 mg 500,00 €  6p

 Conduir, amb una taxa d’alcohol a la sang superior als 0,30 grams per litre, o d’alcohol en aire
 espirat superior a 0,15 mil·ligram per litre, els vehicles següents:
 - transports de mercaderies amb una MMA superior als 3500 Kg.
 - transports de viatgers de més de 9 places, o de servei públic.
 - transports escolars o de menors.
 - serveis d’urgència o transports especials.

 - qualsevol vehicle durant els 2 anys següents a l’obtenció del permís o llicència
 de qui el condueixi  MG
 Amb una taxa en sang de 0,31 fins 0,42 g 500,00 €  4p
 Amb una taxa en aire de 0,16 fins 0,21 Mg 500,00 €  4p
 Amb una taxa en sang de 0,43 fins 0,50 g 500,00 €  4p
 Amb una taxa en aire de 0,22 fins 0,24 mg 500,00 €  4p
 Amb una taxa en sang de 0,51 a 0,60 g 500,00 € 4p
 Amb una taxa en aire de 0,25 a 0,30 mg 500,00 €  4p
 Amb una taxa en sang superior a 0,60 g  500,00 €  6p
 Amb una taxa en aire superior a 0,30 mg 500,00 €  6p

INVESTIGACIÓ DE L’ALCOHOLÈMIA: PERSONES OBLIGADES
21 No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle, a la prova reglamentària de detecció d’alcohol
 mitjançant aire espirat 500,00 €  MG 6p

21 No sotmetre’s, el conductor d’una bicicleta, a la prova reglamentària de detecció d’alcohol
 mitjançant aire espirat 500,00 €  MG

21 No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle implicat drectament com a possible responsable
 en un accident, a les proves de detecció alcohòlica. 500,00 €  MG 6p

21 No sotmetre’s, l’usuari de la via implicat directament com a possible responsable en un
 accident, a les proves de detecció alcohòlica. 500,00 € G

CONDUCCIÓ SOTA ELS EFECTES D’ESTUPEFAENTS I ALTRES SUBSTÀNCIES
27.1 Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, psicotròpics,
 estimulants, o sota els efectes de medicaments o substàncies que alterin l’estat físic
 o mental apropiat per fer-ho sense perill. 500,00 €  MG 6p

INVESTIGACIÓ D’ESTUPEFAENTS I ALTRES SUBSTÀNCIES
28.1 No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle, a les proves per a la detecció d’estupefaents,
 psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues. 500,00 €  MG 6p

28.1 No sotmetre’s, el conuctor d’una bicicleta, a les proves per a la detecció d’estupefaents,
 psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues. 500,00 € MG

28.1 No sotmetre’s, l’usuari de la via implicat directament com a possible responsable
 en un accident, a les proves per ala detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants
 o substàncies anàlogues. 500,00 €  MG

SENTIT DE LA CIRCULACIÓ
29.1 Circular, un vehicle, per una via de doble sentit de circulació sense arrambar-se tant com
 sigui possible al costat dret de la calçaa, o sense mantenir prou separació lateral per dur
 a terme l’encreuament amb seguretat amb un altre vehicle que circuli en sentit contrari. 200,00 € G

29.1 Circular, un vehicle, per una via de doble sentit de circulació, en un revolt o canvi de rasant
 devisibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la meitat de la calçada que correspon
 al sentit contrari. 200,00 € G
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29.2 Circular, un vehicle, per l’esquerra, en sentit contrari a l’estipulat en una via de doble sentit
 de circulació. 500,00 €  MG 6p

CALÇADES AMB DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ
30.1 Circular pel voral sense que existeixin raons d’emergència, un vehicle no autoritzat a fer-ho. 200,00 € G

30.1 Circular pel carril de l’esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una calçada amb doble
entit de circulació i dos o tres carrils separats o no per marques viàries. 500,00 €  MG 6p

UTILITZACIÓ DELS VORALS
36.1 No circular pel voral transitable de la dreta el conductor del vehicle obligat a fer-ho. 200,00 € G

36.2 Circular en posició paral·ela amb un altre vehicle, tenint tots dos prohibida aquesta
 manera de circular. 200,00 € G

ORDENACIÓ ESPECIAL DEL TRÀNSIT
37.1 Circular sense autorització per una via contravenint l’ordenació determinada per l’autoritat
 competent per raons de fluïdesa oseguretat del trànsit. 500,00 €  MG

37.1 Circular per una via tancada al trànsit o per un dels seus trams, vulnerant la prohibició total
 o parcial d’accés al mateix per part de l’autoritat competent, per raons de fluïdessa
 o seguretat de la circulació. 200,00 € G

37.1 Circular en sentit contrari a l’ordenat per l’autoritat competent per raons de fluïdesa
 o seguretat del trànsit.  500,00 €  MG 6p

37.2 Circular per una via contravenint la restricció o limitació de circulació a determinats
 vehicles ordenad per l’autoritat competent per evitar el destorb de la mateixa i garantir
 la seva fluïdessa. 100,00 € L

LIMITACIONS A LA CIRCULACIÓ
39.4 Circular contravenint les restriccions temporals a la circulació imposades pels Agents
 encarregats de la vigilància del trànsit.  200,00 € G 4p

39.5 Circular dins dels itineraris i terminis objecte de les restriccions imposades per l’autoritat
 competent, no tenint l’autorització especial corresponent. 500,00 € MG

CARRILS D’UTILITZACIÓ EN SENTIT CONTRARI A L’HABITUAL
41.1 Circular per un carril habilitat en sentit contrari al que és habitual quan es té prohibit fer-ho.  200,00 € G

41.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a
 l’habitual, envaint el carril contigu destinat al sentit normal de la circulació.  200,00 € G

41.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril destinat al sentit normal de la circulació, envaint
 el carril contigu habilitat per a la circulació en sentit contrari a l’habitual.  200,00 € G

41.1 Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació contigu a un carril habilitat
 per a la circulació en sentit contrari a l’habitual amb els llums de curt abast o d’encreuament
 apagats.  200,00 € G

41.1 Circular alterant els elements de abalsament permanents o mòbils d’un carril destinat a l’ús
 contrari a l’habitual. 200,00 €  G

CARRILS ADDICIONALS DE CIRCULACIÓ
42.1 Circular per un carril addicional de circulació abalisat amb els llums d’encreuament apagats. 200,00 € G

42.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril addicional, envaint el carril contigu destinat
 a la circulació en sentit contrari.  200,00 €  G

42.1 Desplaçar-se lateralment des d’un carril destinat al sentit normal de circulació, envaint
 el carril addicional destinat a la circulació en sentit contrari.  200,00 €  G
42.1 Circular per un carril addicional de circulació en sentit contrari a l’estipulat. 500,00 € MG 6p
42.1 Circular per un carril addicional de circulació alterant els seus elements de abalisament. 200,00 €  G

EFUGIS, ILLETES O DISPOSITIUS DE GUIES

43.1 Circular, un vehicle, per un refugi, illa o dispositiu de guia en sentit contrari al que està
 estipulat en una via de doble sentit de circulació. 500,00 €  MG 6p



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5710 – 8.9.2010 66851

Administració local

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
43.2 Circular, un vehicle, per una plaça, gloreta o confluència de vies en sentit contrari al que
 està estipulat. 500,00 €  MG 6p

UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES
44 Circular, un vehicle, en sentit contrari al que està estipulat en una via de més d’una calçada. 500,00 €  MG 6p

MODERACIÓ DE LA VELOCITAT
46.1 Circular sense moderar la velocitat o no detenir el vehicle, quan les circumstàncies
 ho exigeixen. 200,00 € G

46.1.a Circular, un vehicle, sense moderar prou la velocitat quan hi hagi vianants a la part
 de la via que s’està utilitzant o quan es potpreveure racionalment que hi irrompran. 200,00 € G

46.1.b Circular, un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas de vianants,
 o a un lloc on sigui previsible la presència de nens, o a un mercat. 200,00 € G

46.1.c Circular, un vehile, sense moderar prou la velocitat quan hi hagi animals a la part de la via
 que s’està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompran.  200,00 € G

46.1.d Circular sense moderar prou la velocitat en un tram amb edificacions d’accés immeiat
 a la part de la via que el vehicle està utilitzant. 200,00 € G

46.1.e Circular, un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un vehicle de transport
 escolar, o autobús, en situació de parada. 200,00 € G

46.1.f Circular, un vehicle, sese moderar prou la velocitat fora de poblat en acostar-se a vehicles
 immobilitzats o parats a la calçada o voral. 200,00 € G

46.1.g Circular, un vehicle, sense moderar prou la velocitat en el cas que pugui esquitxar aigua,
 projectar grava o altres matèris als altres usuaris de la via. 200,00 € G

46.1.h Circular, un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a una intersecció, glorieta
 o rotonda en què no es tingui prioritat, a un lloc de visibilitat reduïda o a un estrenyiment
 de la via. 200,00 € G

46.1.i Circular, un vehicle, sense moderar prou la velocitat en creuar-se amb un altre vehicle quan
 les circumstàncies de la via, dels vehicles o les meteorològiques o ambientals no permetin
 fer-ho amb seguretat.  200,00 € G

46.1.k Circular, un vhicle, sense moderar prou la velocitat en cas de boira baixa densa, pluja intensa,
 nevada, núvols de pols o fum. 200,00 € G

VELOCITATS MÍNIMES
49.1 Circular, un vehicle, a una velocitat inferior a la meitat de la limitació de la via, sense causa
 justifiada, i dificultar la circulació. 200,00 € G

49.3 Circular a velocitat inferior a la mínima exigida sense utilitzar els llums indicadors
 de direcció amb senyal d’emergència.  200,00 € G

VELOCITAT A LES VIES URBANES I TRAVESSERES
50 Circular un vehicle auna velocitat que superi la limitació genèrica de 50 km/h en vies urbanes.
 Vegeu barem de velocitat

 Circular, un vehicle, a una velocitat superior a la que indica el senyal corresponent (R-301).
 Vegeu barem de velocitat

VELOCITATS PREVALENTS
52.2 No portar en la part posterior del vehicle visible en tot moment, la senyal de limitació
 de velocitat V-4. 200,00 € G

REDUCCIÓ DE VELOCITAT
53.1 Reduir considerablemt la velocitat del vehicle sense advertir-ho prèviament. 200,00 € G

53.1 Reduir, un vehicle, considerable o bruscament la velocitat sense justificació i amb
 risc de col·lisió per als vehicles que el segueixen. 200,00 € G

DISTÀNCIA ENTRE VEHICLES
54.1 Circular un vehicle darrera d’una altre sense deixar entre tots dos un espai lliure
 que li permeti aturar-se, en cas de frenada brusca, sense col·lisionar amb ell.  200,00 € G 4p
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COMPETICIONS
55.1 Portar a terme una prova esportiva sense autorització administrativa. 500,00 € MG
55.1 Portar a terme una marxa ciclista o un altre event sense autorització administrativa 500,00 € MG
55.1 Portar a terme una prova esportiva incomplint les condicions de l’autorització administrativa. 500,00 € MG

55.1 Portar a terme una marxa ciclista o un altre event incomplint les condicions
 de l’autorització administrativa. 500,00 € MG
55.2 Participar en una competició de velocitat en una via pública sense autorització administrativa. 500,00 €  MG 6p

PRIORITAT EN INTERSECCIONS SENYALITZADES
56.1 No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que es forci un altre
 vehicle a maniobrar bruscament. 200,00 € G 4p

PRIORITAT DE PAS EN INTERSECCIONS SENSE SENYALITZAR
57.1 No cedir el pas en una intersecció sense senyalitzar a un vehicle que s’acosta per la dreta,
 de manera que se’l força a maniobrar bruscament. 200,00 € G 4p

57.1.a Circular un vehicle per una via sense pavimentar sense cedir el pas a un altre vehicle
 que circula per una via pavimentada, de manera que se’l força a maniobrar bruscament. 200,00 € G 4p

57.1.c Accedir a una glorieta (rotonda) sense cedir el pas a un vehicle que marxa per la via circular,
 de manera que se’l força a maniobrar bruscament 200,00 € G 4p

NORMES GENERALS SOBRE PRIORITAT DE PAS
58.1 No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i especialment amb la reducció
 progressiva de la velocitat, que es cedirà el pas en una intersecció. 200,00 € G

DETENCIÓ DEL VEHICLE EN INTERSECCIONS
59.1 Entrar en una intersecció o en un pas de vianants o pas de ciclistes en una situació tal de
 circulació que queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal. 200,00 € G

59.2 Estar detingut en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació, i no
 sortir-ne, sempre que pugui fer-ho sense dificultar la marxa dels altres usuaris que avancin
 en el sentit permès. 200,00 € G

PRIORITAT EN TRAMS EN OBRES I ESTRELLATS
60.1 No donar preferència de pas al vehicle que hagi entrat primer en un tram de via, sense
 senyalització expressa de prioritats, tan estreta que fa impossible o molt difícil el pas
 simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari. 200,00 € G

60.2 No circular, un vehicle, pel lloc indicat per fer-ho en una via en què s’efectuen obres. 200,00 € G
60.4 Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar davant d’una obra
 de reparació de la via. 200,00 € G
60.5 No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en trams de la via en obres. 200,00 € G

PRIORITAT EN PONTS I OBRES SENYALITZADES
61.1 No respectar el senyal de prioritat de pas en un pont o una obra de pas l’amplada del
 qual no permet l’encreuament de vehicles.  200,00 € G

61.2 No retrocedir en un pont o en una obra de pas per deixar passar a un altre vehicle que
 circula en sentit contrari i que gaudeix de prioritat de pas senyalitzada, quan l’encreuament
 és impossible. 200,00 € G

TRAMS DE GRAN PENDENT
63.1 No respectar la preferència de pas del vehicle que circula en sentit ascendent en un tram
 estret de gran pendent que fa impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles
 que circulen en sentit contrari. 200,00 € G

PRIORITAT DE PAS DELS CICLISTES
64 No respectar la prioritat de pas establerta dels conductors respecte vianants i animals,
 quan es tallen les seves trajectòries. 200,00 € G
64 No respectar la prioritat de pas dels ciclistes, amb risc per aquests. 200,00 € G 4p
64 No respectar la prioritat de pas dels ciclistes. 200,00 € G
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PRIORITAT DE PAS DELS VIANANTS
65.1.a Circular, un vehicle, i no respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament
 senyalitzat, amb risc per aquests. 200,00 € G 4p

65.1.b Girar, un vehicle, per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als vianants
 que la travessen amb risc per aquests. 200,00 € G 4p

65.1.c Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants que hi
 circulen perquè no disposen de zona de vianants, amb risc per aquests.  200,00 € G 4p

65.2 Travessar, un vehicle, una zona de vianants pel pas habilitat a l’efecte sense deixar passar
 els vianants que hi circulen, amb risc per aquests. 200,00 € G 4p

65.3.a Circular, un vehicle, sense cedir el pas als vianants que pugin o baixin d’un transport
 col·lectiu de persones, en una parada senyalitzada, i es trobin entre aquest vehicle
 i la zona de vianants o el refugi més pròxim, amb risc per aquests. 200,00 € G 4p

65.3.b Circular, un vehicle, sense cedir el pas a una fila escolar o comitiva organitzada,
 amb risc pels vianants que la formen. 200,00 € G 4p

VEHICLES EN SERVEI D’URGÈNCIA
67.1 Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle prioritari o d’urgència, sense estar fent
 un servei d’aquest caràcter. 200,00 € G

67.3 Instal·lar aparells emissors de llum i senyals acústics especials sense l’autorització
 corresponent. 100,00 € L

CONDUCTORS DE VEHICLES PRIORITARIS
68.1 Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions necessàries
 per no posar en perill la resta d’usuaris. 200,00 € G

68.2 Conduir un vehicle prioritari en servei d’urgència sense advertir la seva presència mitjançant
 els senyals lluminosos i acústics reglamentàriament establerts.  200,00 € G

68.2 Conduir un vehicle prioritari en servei d’urgència utilitzant senyals acústics de manera
 innecesària, sent prou l’ús del senyal lluminós. 200,00 € G

COMPORTAMENT DELS ALTRES CONDUCTORS RESPECTE ELS VEHICLES PRIORITARIS
69 No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d’urgència, després de percebre
 els senyals que anuncien la seva proximitat.  200,00 € G

VEHICLES NO PRIORITARIS EN SERVEI D’URGÈNCIA
70.1 Circular en servei d’urgència, un conductor de vehicle no prioritari, sense motiu. 100,00 € L

70.1 Circular en servei d’urgència, un conductor de vehicle no prioritari, sense que es donin
 unes circumstàncies especialment greus. 100,00 € L

70.1 Circular en servei d’urgència, un conductor de vehicle no prioritari, quan pot recórrer
 a un altre mitjà. 100,00 € L

70.1 No senyalitzar de forma reglamentària la circulació d’un vehicle no prioritari en servei
 d’urgència.  100,00 € L

VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS
71.1 No tenir instal·lada, un vehicle especial o un transport especial, la senyalització lluminosa
 corresponent. 100,00 € L

71.2.a No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat específicament
 a remolcar-ne un altre d’accidentat, avariat o mal estacionat, quan obstaculitza la circulació. 100,00 € L

71.2.b No utilitzar el senyal lluminós especial per indicar la seva situació, un vehicle destinat a
 obres o serveis quan treballi en operacions de neteja, de conservació, de senyalització o
 de reparació de la via. 100,00 € L

71.3 No utilitzar el senyal lluminós especial o, en cas d’avaria d’aquest senyal, l’enllumenat
 corresponent, el conductor d’un vehicle especial o d’un vehicle en règim de transport
 especial, quan circula per vies d’ús públic a una velocitat que no supera els 40 km/h. .  200,00 € G
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OBLIGACIONS DELS CONDUCTORS QUE S’HI INCORPOREN A LA CIRCULACIÓ
72.1 Incorporar-se a la circulació un vehicle, sense cedir el pas a altres vehicles. 200,00 € G

72.1 Incorporar-se a la circulació un vehicle, sense cedir el pas a altres vehicles, existint perill
 pels altres usuaris. 200,00 € G 4p
72.1 Incorporar-se a la circulació, un vehicle procedent de les vies d’accés, de les zones de servei
 o d’una propietat veïna, sense advertir-ho amb les senyals obligatòries, sense cedir el pas
 a altres vehicles. 200,00 € G
72.1 Incorporar-se a la circulació, un vehicle procedent de les vies d’accés, de les zones de servei
 o d’una propietat veïna, sense advertir-ho amb les senyals obligatòries, amb perill per altres
 usuaris. 200,00 € G 4p
72.2 Incorporar-se a una via d’ús públic, des d’un camí exclusivament privat, sense advertir-ho amb
 les senyals obligatòries, sense cedir el pas a un altre vehicle que hi circula 200,00 € G
72.2 Incorporar-se a una via d’ús públic, des d’un camí exclusivament privat, sense advertir-ho
 amb les senyals obligatòries, amb perill per altres usuaris. 200,00 € G 4p

OBLIGACIÓ DELS ALTRES CONDUCTORS DE FACILITAR LA MANIOBRA
73.1 No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles.  90,00 € L

73.1 No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de persones la incorporació a la circulació
 des d’una parada senyalitzada. 90,00 € L

NORMES SOBRE CANVIS DE DIRECCIÓ
74.1 Fer un canvi de direcció sense advertir-ho amb la suficient antelació als conductors
 dels vehicles que circulen darrere. 200,00 € G
74.1 Fer un canvi de direcció a l’esquerra amb perill per als qui s’acosten en sentit contrari. 200,00 € G
74.1 Fer un canvi de direcció a l’esquerra sense prou visibilitat. 200,00 € G

74.2 Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle
 que circula pel carril que es pretén ocupar. 200,00 € G

MANIOBRA DE CANVI DE DIRECCIÓ
75.1.a No advertir la maniobra de canvi de direcció amb l’antelació suficient.  200,00 € G
75.1.b Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat. 200,00 € G
75.1.c Girar a l’esquerra, un vehicle, sense deixar a l’esquerra el centre de la intersecció. 200,00 € G

SUPÒSITS ESPECIALS
76.1 No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi
 de direcció, si per les dimensions del vehicle o altres circumstàncies, no és possible
 fer-lo reglamentàriament. 200,00 € G

76.2 Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra amb una bicicleta o un ciclomotor, fora
 de poblat, sense que hi hagi a la calçada un carril especialment habilitat per fer-ho
 i no situar-se a la dreta fora de la calçada. 200,00 € G

MANIOBRA DE CANVI DE SENTIT
78.1 Efectuar un vehicle, el canvi de sentit de marxa sense escollir el lloc adequat de manera
 que s’intercepti la via el menor temps possible, sense advertir aquest propòsit sense
 advertir-ho amb prou antelació, o s’obstaculitzi els altres usuaris de la via. 200,00 € G
78.1 Efectuar un vehicle el canvi de sentit de marxa amb perill per als altres usuaris de la via. 200,00 € G 3p

SUPÒSITS ESPECIALS DE CANVI DE SENTIT
79.1 Efectuar, un vehicle, un canvi de sentit de marxa en un tram de via on és prohibit. 200,00 € G 3p

NORMES GENERALS SOBRE MARXA ENRERE
80.1 Circular, un vehicle, enrere podent evitar-ho amb una altra maniobra. 200,00 € G

80.2 Circular, un vehicle, enrere durant un recorregut superior a quinze metres quan aquesta
 maniobra és complementària d’una altra. 200,00 € G



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5710 – 8.9.2010 66855

Administració local

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
80.2 Circular, un vehicle, enrere envaint una cruïlla de vies quan aquesta maniobra és
 complementària d’una altra. 200,00 € G
80.4 Circular, un vehicle, enrere en sentit contrari a l’estipulat, sense causa justificada. 500,00 €  MG 6p

MANIOBRA DE MARXA ENRERE
81.1 No efectuar un vehicle la maniobra de marxa enrere sense assegurar-se de no produir perill
 pels altres usuaris de la via. 200,00 € G
81.2 No advertir, mitjançant els senyals preceptius, la maniobra de marxa enrere d’un vehicle. 200,00 € G

81.3 No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb la màxima precaució,
 tan aviat com se senti un avís o s’adoni de la proximitat d’un altre vehicle, persona o animal,
 o si convé per seguretat. 200,00 € G

AVANÇAMENT PER L’ESQUERRE: EXCEPCIONS
82.1 Avançar a un vehicle per la dreta.  200,00 € G

82.2 Avançar per l’esquerra un altre vehicle el conductor del qual està indicant clarament
e l seu propòsit de canviar de direcció a l’esquerra. 200,00 € G

82.2 Avançar, un vehicle, el conductor del qual està indicant clarament el seu propòsit de canviar
 de direcció a l’esquerra, per la dreta sense que hagi prou espai per fer-ho o sense adoptar
 les màximes precaucions.  200,00 € G
82.3 Avançar per la dreta un altre vehicle, en una calçada de més d’un carril de circulació
 en el mateix sentit, amb perill per als altres usuaris. 200,00 € G

AVANÇAMENT EN CALÇADES DE VARIS CARRILS
83.2 Avançar a un vehicle canviant de carril quan la densitat de circulació és tal que els vehicles
 ocupen tota l’amplada de la calçada. 200,00 € G

OBLIGACIONS DE QUI S’AVANÇA ABANS D’INICIAR LA MANIOBRA
84.1 Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral, sense advertir-lo amb prou
 antelació. 200,00 € G

84.1 Efectuar un avançament sense que al carril que es pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi
 prou espai lliure de forma que es destorbi els que circulen en sentit contrari. 200,00 € G 4p

84.1 Efectuar un avançament sense que al carril que es pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi
 prou espai lliure, amb perill de col·lisió per als que circulen en sentit contrari. 200,00 € G 4p

84.1 Avançar a varis vehicles de manera que en presentar-se un altre en sentit contrari el vehicle
 que avança no pot desviar-se cap a la dreta sense perill per als vehicles avançats.  200,00 € G

84.2 Efectuar un avançament sense assegurar-se que el conductor del vehicle que el precedeix
 en el mateix carril no hagi indicat ja el seu propòsit de desplaçar-se cap al mateix costat. 200,00 € G

84.2 Avançar un altre vehicle que ja està avançant-ne un altre, de manera que envaeix la part
 de la calçada reservada al sentit contrari. 200,00 € G

84.3 Avançar un vehicle quan un altre conductor que el segueix ha iniciat la maniobra d’avançar
 el seu vehicle. 200,00 € G

84.3 Avançar sense disposar de prou espai per ocupar de nou el mateix carril en acabar
 l’avançament. 200,00 € G

OBLIGACIONS DE QUI S’AVANÇA DURANT L’EXECUCIÓ DE LA MANIOBRA
85.1 Avançar un altre vehicle sense portar durant l’execució de la maniobra una velocitat
 notòriament superior a la del vehicle avançat. 200,00 € G

85.1 Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació lateral per fer la maniobra
 amb seguretat. 200,00 € G

85.2 No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l’avançament el conductor s’adona que
 no el pot fer amb seguretat, o no indicar el seu propòsit de desistir amb els senyals preceptius
 als que el segueixen. 200,00 € G

85.3 Avançar sense ocupar de nou el mateix carril com més aviat millor i de manera gradual,
 de manera que s’obligui els altres usuaris a modificar la seva trajectòria o velocitat. 200,00 € G
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85.3 Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyals preceptius. 200,00 € G

85.4 Avançar, fora de poblat, vianants o animals sense deixar una separació lateral d’1,5 metres
 com a mínim. 200,00 € G

85.4 Avançar, fora de poblat, vehicles de dues rodes sense deixar una separació lateral d’1,5 metres
 com a mínim.  200,00 € G

85.4 Avançar, dins poblat, vianants, animals o vehicles de dues rodes sense deixar un marge lateral
 de seguretat proporcional a la velocitat i a l’amplada i característiques de la calçada. 200,00 € G
85.4 Avançar posant en perill o destorbant a ciclistes que circulin en sentit contrari. 200,00 € G 4p

85.5 Avançar, el conductor d’un vehicle de dues rodes, fora de poblat, sense deixar un espai
 superior a 1,5 metres. 200,00 € G

OBLIGACIONS DEL CONDUCTOR AVANÇAT
86.1 No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada, el conductor d’un vehicle,
 en adonar-se que el vehicle que el segueix té el propòsit d’avançar.  200,00 € G

86.2 Augmentar la velocitat, el vehicle que serà avançat, o fer maniobres que impedeixin
 o dificultin l’avançament. 200,00 € G

86.2 No disminuir la velocitat, el conductor del vehicle que està a punt de ser avançat,
 una vegada iniciada la maniobra, en produir-se una situació de perill. 200,00 € G

86.2 No facilitar al vehicle que avança la tornada al seu carril quan doni mostres inequívoques
 de desistir. 200,00 € G

86.3 No apartar-se cap al voral ni disminuir la velocitat, si això és possible, el conductor d’un
 vehicle reglamentàriament obligat a fer-ho, per facilitar l’avançament sense perill
 als altres vehicles que el segueixen. 200,00 € G

PROHIBICIONS D’AVANÇAMENT
87.1 Avançar amb un vehicle de manera que s’envaeixi la zona reservada al sentit contrari, 
 en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda, o en llocs o circumstàncies en
 què no hi ha prou visibilitat per poder efectuar la maniobra, o desistir-ne una vegada iniciada. 200,00 € G 4p

87.1 Avançar darrere d’un vehicle que realitza la mateixa maniobra quan les dimensions del vehicle
 que l’efectua en primer lloc impedeixen la visibilitat de la part del davant de la via al conductor
 que el segueix.  200,00 € G

87.1 Avançar amb un vehicle en un pas de vianants senyalitzat, a velocitat inadequada, de manera
 que no es pugui aturar el vehicle davant d’un perill d’atropellament. 200,00 € G
87.1 Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes.  200,00 € G
87.1 Avançar en una intersecció o en les seves proximitats. 200,00 € G

VEHICLES IMMOBILITZATS I OBSTACLES
88.1 Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de manera que s’ocupa
 el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar i s’ocasiona perill.  200,00 € G

88.1 Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de manera que s’ocupa
 el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar.  200,00 € G

88.1 Avançar una bicicleta, cicle, ciclomotor, vianant o animal sense assegurar-se de poder-ho
 fer sense perill, creant una situació de perill, atesa la velocitat de l’avançat. 200,00 € G

89.1 Superar un obstacle de manera que s’ocupa el carril de sentit contrari de la marxa
 i es causa perill.  200,00 € G

LLOCS PROHIBITS PER LA PARADA I L’ESTACIONAMENT
94.1.a Parar un vehicle en una zona de visibilitat reduïda (revolt, pont, canvi de rasant, etc)  200,00 € G
94.1.b Parar un vehicle en un pas per a ciclistes o en un pas per a vianants. 200,00 € G
94.1.d Parar un vehicle en una intersecció, o a la vora, generant perill.  200,00 € G

94.1.f Parar el vehicle en un lloc que obliga als altres usuaris de la via pública a fer maniobres
 antireglamentàries. 200,00 € G
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94.1.h Parar un vehicle en un carril o part de la via, reservats exclusivament per a la circulació
 o el servei de transport públic urbà  200,00 € G
94.2.a Estacionar un vehicle en una intersecció o a les seves proximitats generant perill.  200,00 € G
94.2.a Estacionar un vehicle en una zona de visibilitat reduïda (revolt, pont, canvi de rasant, etc) 200,00 € G
94.2.a Estacionar un vehicle en un pas per a ciclistes o en un pas per a vianants. 200,00 € G
94.2.a Estacionar en un carril reservat al transport públic urbà  200,00 € G

94.2.a Estacionar el vehicle en un lloc on s’impedeix veure la senyalització als usuaris afectats
 o els obliga a fer maniobres antireglamentàries. 200,00 € G

ÚS OBLIGATORI DE L’ENLLUMENAT
98.1 Circular amb un vehicle entre el vespre i l’albada emetent llum un únic projector del mateix. 200,00 € G

LLUMS DE POSICIÓ I GÀLIB
99.1.a Circular, un vehicle, amb els llums de posició apagats entre el vespre i l’albada o quan hi hagi
 condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat. 200,00 € G

99.1.b Circular, un vehicle d’amplada superior a 2,10 metres, entre el vespre i l’albada o en amb
 els llums de gàlib apagats quan hi hagi condicions meteorològiques o ambientals que
 disminueixin sensiblement la visibilitat. 200,00 € G

LLUMS DE LLARG ABAST O DE CARRETERA
100.1 Circular, un vehicle, a més de 40 km/h, amb els llums de carretera apagats, entre el vespre
 i l’albada, fora de poblat per una via insuficientment il·luminada.  200,00 € G
100.2.a Utilitzar els llums de carretera quan el vehicle està aturat o estacionat. 200,00€ G

100.2.b Fer ràfegues o utilitzar alternativament els llums de carretera i d’encreuament,
 amb finalitats diferents de les que s’estableix reglamentàriament. 100,00€ L

100.4 Circular, un vehicle, amb els llums de carretera encesos, enlluernant als altres usuaris
 de la via. 200,00 € G 2p

LLUMS DE CURT ABAST O D’ENCREUAMENT
101.1 Circular, un vehicle de motor o ciclomotor, amb els llums d’encreuament apagats entre
 el vespre i l’albada per una via suficientment il·luminada. 200,00 € G

101.1 Circular, un vehicle de motor o ciclomotor, amb els llums d’encreuament apagats entre
 el vespre i l’albada per una via insuficientment il·luminada. 200,00 € G

101.3 Circular, un vehicle, amb els llums d’encreuament encesos, enlluernant als altres usuaris
 de la via. 200,00 € G

ENLLUERNAMENT
102.1 No substituir els llums de carretera pels d’encreuament i enlluernar els qui circulen
 en sentit contrari. 200,00 € G

102.2 No substituir els llums de carretera pels d’encreuament quan es circula darrere d’un altre
 vehicle i provocar l’enlluernament pel mirall retrovisor. 200,00 € G

ENLLUMENAT DE LA PLACA DE MATRÍCULA
103 No portar, un vehicle de motor, il·luminada la placa posterior de matrícula entre
 el vespre i l’albada, o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan
 disminuir sensiblement la visibilitat.  200,00 € G

US DE L’ENLLUMENAT DURANT EL DIA
104.a Circular durant el dia una motocicleta amb els llums d’encreuament apagats. 200,00 € G

104.b Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l’habitual amb els llums de curt abast
 o d’encreuament apagats.  200,00 € G
104.b Circular per un carril addicional amb els llums de curt abast o d’encreuament apagats.  200,00 € G

IMMOBILITZACIONS
105.1 Portar els llums de posició apagats, tot vehicle que es trobi immobilitzat entre el vespre
 i l’albada o amb condicions que redueixin la visibilitat, a la calçada o voral d’una via.  200,00 € G
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SUPÒSITS ESPECIALS D’ENLLUMENAT
106.1 Circular sense cap mena de enllumenat quan la falta o disminució de visibilitat
 per les circumstàncies meteorològiques o ambientals així ho exigeixen.  200,00 € G

106.2 No utilitzar, un vehicle de motor, els llums antiboira de davant o els llums de curt
 o llarg abast quan hi ha condicions que fan disminuir la visibilitat sensiblement.  200,00 € G

106.2 Utilitzar, un vehicle de motor, els llums de antiboira de davant o de darrere sense
 una causa que ho justifiqui. 200,00 € G

OBLIGACIÓ D’ADVERTIR LES MANIOBRES
108.1 No avisar, el conductor d’un vehicle, a la resta d’usuaris de la via, de la maniobra que
 està a punt d’efectuar utilitzant la senyalització lluminosa o el braç. 200,00 € G

ADVERTÈNCIES ÒPTIQUES
109.1 No senyalitzar amb prou antelació l’inici d’una maniobra. 100,00 € L
109.1 Mantenir, el conductor d’un vehicle, l’avís lluminós després de finalitzar la maniobra. 80,00 € L

109.2 Mantenir, el conductor d’un vehicle, l’avís òptic en un desplaçament lateral, una vegada
 ha acabat la maniobra. 80,00 € L

109.2 No utilitzar el llum d’emergència per senyalitzar la presència d’un vehicle immobilitzat
 en un lloc o en unes circumstàncies que facin disminuir la visibilitat sensiblement. 200,00 € G

109.2 No senyalitzar la presència d’un vehicle immobilitzat per realitzar una parada
 o estacionament 200,00 € G

ADVERTÈNCIES ACÚSTIQUES
110.1 Utilitzar senyals acústics de so estrident. 80,00 € L
110.1 Utilitzar sense motiu o de forma exagerada els senyals acústics. 80,00 € L
111 Utilitzar senyals acústics i/o lluminosos especials sense tenir el caràcter de vehicle prioritari. 100,00 € L

ADVERTÈNCIES D’ALTRES VEHICLES
113 No avisar de la presència d’un vehicle destinat a obres o a serveis, o d’un tractor o maquinària
 agrícola, o d’un vehicle especial o transport especial, amb el senyal lluminós especial, o amb
 els llums específicament determinats per a aquesta funció. 200,00 € G

PORTES
114.1 Circular amb les portes del vehicle obertes. 60,00 € L
114.1 Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització. 60,00 € L
114.1 Obrir les portes del vehicle o baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris. 60,00 € L

114.2 Entrar i sortir del vehicle sense fer-ho per costat més pròxim al voral de la via i sense que
 el vehicle estigui aturat.  90,00 € L
114.3 Obrir o tancar les portes d’un transport col·lectiu de persones sense estar autoritzat. 60,00 € L

ATURADA DE MOTOR
115.1 No aturar el motor del vehicle durant la càrrega del combustible. 60,00 € L

115.3 Facilitar combustible per carregar el dipòsit d’un vehicle que no té el motor aturat o que
 té els llums encesos. 60,00 € L
115.4 No apagar la ràdio del vehicle o el telèfon mòbil durant la càrrega de combustible del vehicle. 60,00 € L

CINTURONS DE SEGURETAT
117.1 No utilitzar el cinturó de seguretat, o no fer-ho adequadament, el conductor d’un vehicle 200,00 € G 3p

117.1 No utilitzar el cinturó de seguretat, o no fer-ho adequadament, el passatger d’un vehicle,
 major de 12 anys i d’alçada superior a 135 cm. (es denunciarà al passatger) 200,00 € G

117.2 Circular un menor de 12 anys i d’alçada inferior a 135 cm en el seient davanter del vehicle
 sense utilitzar un dispositiu homologat a l’efecte. (es denunciarà al conductor del vehicle) 200,00 € G 3p

117.2 Circular un menor de 12 anys i de alçada igual o superior a 135 cm en el seient davanter
 del vehicle sense utilitzar el cinturó de seguretat o un dispositiu homologat a l’efecte.
 (es denunciarà al passatger menor d’edat)  200,00 € G
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117.2 Circular un menor d’edat i d’alçada inferior a 135 cm en el seient posterior del vehicle,
 sense utilitzar un sistema de subjecció homologat. (es denunciarà al conductor del vehicle)  200,00 € G 3p

117.2 Circular un menor d’edat i d’alçada entre 135 i 150 cm en el seient posterior del vehicle
 sense utilitzar el cinturó de seguretat o sistema de subjecció homologat.
 (es denunciarà al passatger)  200,00 € G

117.4 Circular un menor de 3 anys en un vehicle sense utilitzar un sistema de subjecció homologat
 (es denunciarà al conductor del vehicle) 200,00 € G 3p
117.5 No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat quan estigui obligat a portar-los.  500,00 € MG

CASCOS I ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ
118.1 No utilitzar el casc de protecció, el conductor d’una motocicleta o d’un ciclomotor
 de dues rodes, tricicle o quadricicle. 200,00 € G 3p

118.1 No utilitzar el casc de protecció, el passatger d’una motocicleta o d’un ciclomotor
 de dues rodes autoritzat per a dues persones, tricicle o quadricicle.
 (es denunciarà al conductor)  200,00 € G

118.1 No utilitzar un casc de protecció homologat o certificat, el conductor d’una motocicleta
 o d’un ciclomotor de dues rodes, tricicle o quadricicle. 200,00 € G 3p

118.1 No utilitzar un casc de protecció homologat o certificat, el passatger d’una motocicleta
 o d’un ciclomotor de dues rodes autoritzat per a dues persones, tricicle o quadricicle.
 (es denunciarà al conductor)  200,00 € G

118.1 No utilitzar adequadament el casc de protecció, el conductor d’una motocicleta
 o d’un ciclomotor de dues rodes autoritzat per a dues persones, tricicle o quadricicle. 200,00 € G 3p

118.1 No utilitzar adequadament el casc de protecció, el passatger d’una motocicleta
 o d’un ciclomotor de dues rodes autoritzat per a dues persones, tricicle o quadricicle.
 (es denunciarà al conductor)  200,00 € G

TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS
120.1 Excedir en més d’un 50 % els temps de conducció.  500,00 €  MG 6p
120.1 Minorar en més d’un 50 % els períodes de descans.  500,00 €  MG 6p

CIRCULACIÓ PER ZONA DE VIANANTS
121.5 Circular amb un vehicle per una vorera i altres zones de vianants. 200,00 € G

CIRCULACIÓ D’ANIMALS
126 Transitar per la via pública amb animals de tir, càrrega o sella, o en ramat, o sense anar
 custodiats per alguna persona, quan hi ha una altra via alternativa amb menys intensitat
 de circulació de vehicles. 60,00 € L
127.1 Menar un animal o caps de bestiar, una persona menor de 18 anys. 60,00 € L
127.1.b Menar animals sense precaucions o antireglamentàriament. 60,00 € L
127.2 Deixar animals sense custòdia a qualsevol classe de via. 60,00 € L

OBLIGACIÓ D’AUXILI
129.2.a Detenir el vehicle i crear un nou perill per a la circulació, en trobar-se implicat en un accident
 de circulació. 200,00 € G

129.2.b No facilitar la identitat als agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident
 de circulació.  200,00 € G
129.2.b No col·laborar amb els agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació.  200,00 € G

129.2.c No esforçar-se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar-se implicat
 en un accident de circulació. 200,00 € G

129.2.c Modificar l’estat de les coses que puguin resultar útils per determinar les responsabilitats
 d’un accident de circulació.  200,00 € G

129.2.f No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de circulació o a altres
 persones perjudicades absents, quan hi ha danys materials. 200,00 € G
129.2.g No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació. 200,00 € G
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IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE I CAIGUDA DE CÀRREGA
130.1 No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat a la via, o la caiguda de la càrrega
 a la via pública. 100,00 € L

130.1 No adoptar, el conductor d’un vehicle immobilitzat o el conductor a qui li ha caigut la càrrega
 de manera que obstaculitza la circulació, les mesures necessàries perquè el vehicle o la
 càrrega siguin retirats com més aviat millor. 100,00 € L

130.3 No col·locar els dispositius de presenyalització de perill per avisar de la presència d’un vehicle
 immobilitzat o de la presència de càrrega a la calçada. 100,00 € L

130.3 No col·locar els dispositius de presenyalització de perill per avisar de la presència d’un vehicle
 immobilitzat o de la presència de càrrega a la calçada a la distància establerta. 100,00 € L

130.5 Remolcar un vehicle accidentat o avariat sense que el vehicle remolcador estigui destinat
 específicament a aquesta finalitat. 60,00 € L

RESPONSABILITAT DE LA SENYALITZACIÓ EN LES VIES
139.3 No comunicar a l’òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d’obres a la via pública
 abans del seu inici. 3000,00 € MG

139.4 Incomplir les instruccions donades per a la realització d’obres que afectin a la via pública
 respecte la senyalització, regulació, gestió i control del trànsit donades per l’òrgan responsable
 de la gestió del trànsit. 3000,00 € MG

141 Realitzar obres o activitats a la via no utilitzant els elements i dispositius de senyalització,
 abalisament i defensa inclosos en la regulació bàsica establerta pels Ministeris de Foment
 i Interior. 100,00 € L

RETIRADA DE SENYALS
142.1 No retirar, o substituir per les adequades, els senyals instal·lats antireglamentàriament,
els que hagin perdut el seu objecte o els que no el compleixin per deteriorament. 100,00 € L

SENYALS DELS AGENTS
143.1 No respectar els senyals dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit. 200,00 € G 4p
143.1 No respectar les ordres dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit. 100,00 € L

SENYALS D’ABALISAMENT
144.1 No respectar les instruccions de compliment obligatori inscrites en un plafó de missatge
 variable. 200,00 € G
144.2 No respectar, el conductor d’un vehicle, la prohibició dels senyals de balisa. 200,00 € G

SEMÀFORS PER A VEHICLES
146.a No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor. 200,00 € G 4p

146.c No detenir-se, el conductor d’un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant la llum groga
 no intermitent d’un semàfor. 100,00 € L

146.g No respectar, el conductor del vehicle, el sentit i direcció ordenats quan s’encén la fletxa
 verda sobre fons circular negre d’un semàfor. 200,00 € G

SENYALS DE PRIORITAT
151.2 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de “cedeixi el pas” R1 200,00 €  G 4p
151.2 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de detenció obligatòria (STOP, R2). 200,00 € G 4p
151.2 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de prioritat del sentit contrari. R5 200,00 €  G

SENYALS DE PROHIBICIÓ D’ENTRADA
152 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de circulació prohibida. R100. 200,00 € G
152 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’entrada prohibida. R101. 100,00 € L

152 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de prohibició d’entrada
 (per a determinats vehicles o usuaris).
 -Vehicles de motor. R102
 -Vehicles de motor excepte motocicletes de dues rodes sense sidecar R103.
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 -Motocicletes. R104
 -Ciclomotors. R105
 -Vehicles destinats al transport de mercaderies. R106
 -Vehicles destinats al transport de mercaderies amb una MMA superior a l’indicat. R107
 -Vehicles agrícoles a motor. R111
 -Vehicles a motor que no sigui un semiremolc o un remolc d’un eix. R112
 -Vehicles de tracció animal. R113
 -Cicles o bicicletes. R114
 -Carros de mà. R115
 -Vianants. R116
 -Animals de muntura. R117 100,00 € L

SENYALS DE RESTRICCIÓ DE PAS
153 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de prohibició d’entrada
 (per a determinats vehicles) (llevat excepcions).
 -Passar sense detenir-se (detenció obligatòria) R200
 -Vehicles de motor excepte motocicletes de dues rodes sense sidecar R103.
 -Limitació de pes o massa. R201
 -Limitació de pes per eix. R202
 -Limitació de longitud. R203
 -Limitació d’amplada.R204
 -Limitació d’alçada. R205 100,00 € L

153 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de prohibició d’entrada
 (per a determinats vehicles) (llevat excepcions).
 -Mercaderies perilloses. R108
 -Mercaderies explosives o inflamables. R109
 -Productes contaminants de l’aigua. (> de 3000 litres de producte) R110 100,00 € L

ALTRES SENYALS DE PROHIBICIÓ O RESTRICCIÓ
154 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de gir a la dreta prohibit. R302 200,00 € G
154 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de gir a l’esquerra prohibit. R303 200,00 € G
154 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de mitja volta prohibida. R304 200,00 € G
154 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’avançament prohibit. R305 200,00 € G
154 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’advertències acústiques prohibides. R310 100,00 € L

SENYALS D’OBLIGACIÓ
155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’obligació. 200,00 € G
155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de sentit obligatori a la dreta. R400.a 200,00 € G
155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de sentit obligatori a l’esquerra. R400.b 200,00 € G
155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de sentit obligatori recte. R400.c 200,00 € G

155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de sentit obligatori recte
 i després a la dreta. R400.d 200,00 € G

155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de sentit obligatori recte
 i després a l’esquerra. R400.e 200,00 € G
155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de pas obligatori per la dreta. R401.a 200,00 € G
155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal de pas obligatori per l’esquerra. R401.b 200,00 € G

155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’intersecció de sentit giratori obligatori.
 R402 200,00 € G
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155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’úniques direccions permeses, recte
 i gir a la dreta. R403.a 200,00 € G

155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’úniques direccions permeses, recte
 i gir a l’esquerra. R403.b 200,00 € G

155 No respectar, el conductor d’un vehicle, un senyal d’úniques direccions permeses,
girs a la dreta i a l’esquerra. R403.c 200,00 € G

SENYALS DE CARRILS
160 Circular per un carril reservat per autobusos. 200,00 € G
160 Incomplir l’obligació establerta per un senyal vertical de carrils. 100,00 € L

MARQUES BLANQUES LONGITUDINALS
167.a No respectar, el conductor d’un vehicle, una línia longitudinal contínua. 200,00 € G
167.b Circular amb un vehicle, per sobre una línia longitudinal discontínua. 200,00 € G

MARQUES BLANQUES TRANSVERSALS
168.a No respectar, el conductor d’un vehicle, una marca viària blanca transversal contínua
en el carril o calçada. 200,00 € G

168.b No respectar, el conductor d’un vehicle, una marca viària blanca transversal discontínua
en el carril o calçada. 200,00 € G

SENYALS HORITZONTALS DE CIRCULACIÓ
169.a No respectar, el conductor d’un vehicle, la senyalització horitzontal marcada en el carril
o calçada de “cedeixi el pas”. 200,00 € G 4p

169.b No respectar el conductor d’un vehicle, la senyalització horitzontal marcada en el carril
o calçada de detenció obligatòria (STOP). 200,00 € G 4p

169.d No seguir la direcció, el conductor d’un vehicle, que indica la fletxa o fletxes de la marca
viària en el carril o calçada. 200,00 € G

ALTRES MARQUES I INSCRPCIONS DE COLOR BLANC
170.c Circular per un carril o zona reservada per determinats vehicles senyalitzada a aquest efecte. 200,00 € G
170.g Entrar en una zona exclosa de la circulació marcada per una línia contínua. 100,00 € L

MARQUES D’ALTRES COLORS
171 No respectar la indicació d’una marca vial de color groc.  100,00 € L

Q= Quantia; A=Amb el 50% de Dte.; P=Pèrdua Punts; QU=QUALIFICACIÓ

LIMITACIÓ VELOCITAT Tots els vehicles

 Q A P QU

30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h 100 km/h 110 km/h 120 km/h    

De 31 a 50 De 41 a 60 De 51 a 70 De 61 a 90 De 71 a 100 De 81 a 110 De 91 a 120 De 101 a 130 De 111 a 140 De 121 a 150 100 50 NO GREUS

De 51 a 60 De 61 a 70 De 71 a 80 De 91 a 110 De 101 a 120 De 111 a 130 De 121 a 140 De 131 a 150 De 141 a 160 De 151 a 170 300 150 2 

De 61 a 70 De 71 a 80 De 81 a 90 De 111 a 120 De 121 a 130 De 131 a 140 De 141 a 150 De 151 a 160 De 161 a 170 De 171 a 180 400 200 4 

De 71 a 80 De 81 a 90 De 91 a 100 De 121 a 130 De 131 a 140 De 141 a 150 De 151 a 160 De 161 a 170 De 171 a 180 De 181 a 190 500 250 6 

A partir de 81 A partir de 91 A partir De 101 A partir de 131 A partir de 141 A partir de 151 A partir de 161 A partir de 171 A partir de 181 A partir de 191 600 300 6 MOLT GREUS

APARTAT D: INFRACCIONS DE LA LLEI SOBRE REGULACIÓ DEL TRANSPORT DE PASSATGERS PER CARRE-
TERA MITJANÇANT VEHICLES A MOTOR (Llei 12/1987, de 28 de maig)

Article Fet denunciat  Multa màxima Grav
53.a  Fer transport públic de viatgers d’us especial- escolar- sense autorització específica.  1.500,00 €  MG

54.a Realaitzar transport escolar mancat d’autorització específica reunint els requisits exigits
 per al seu atorgament. 150, 00 € L
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53.a  Realitzar transport escolar sense autorització específica utilitzant una autorització lliurada
 a nom d’altri. 1.500,00 € MG
53.a Consentir la utilització d’autoritzacions de transport escolar per part d’altres persones. 1.500,00 € MG

54.a Utilitació de vehicles aliens, realitzant transport escolar, dels quals no es tingui
 les condicions de disponibilitat exigibles. 1.200,00 € G
55.a No portar a bord l’autorització específica de transport escolar posseint-la 30,00 € L
54.a Incomplir les parades fixades a l’autorització especial de transport escolar 300,00 € G
54.a Incomplir els itineraris fixats a l’autorització especial de transport escolar 300,00 € G

54.a Incomplir altres condicions fixades a l’autorització especial de transport especial
 de transport escolar 300,00 € G

Girona, 20 de maig de 2010

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat Ciutadana.

ANNEX 2: NIVELLS DE REFERÈNCIA I CIRCUMSTÀNCIES DE CARÀCTER 
CONTAMINANT ACÚSTIC QUE HAN DE CONCÓRRER PER DECLARAR 
UN VEHICLE DE MOTOR O CICLOMOTOR NO APTE PER CIRCULAR.

Els vehicles de motor i ciclomotors que circulin dins els límits del terme municipal 
de Girona no podran emetre nivells de soroll superiors als límits permesos.

La mesura del nivell de soroll emès pels vehicles, es farà segons el mètode “en 
proximitat” tot seguint els procediments indicats als Reglaments 41 o 51 de Ginebra 
o a la Directiva 78/1015.

1. Situació del micròfon del sonòmetre
- alçada des de terra: 0,2 metres (*)
- distància des de la sortida dels gasos de l’escapament al micròfon: 0,5 metres
- angle respecte al pla longitudinal del vehicle: 45°
(*) Distància mínima des de terra, i a la mateixa alçada de la sortida de gasos.

2. Mètode operatiu
Per fer la mesura es posarà el micròfon del sonòmetre en la posició indicada 

anteriorment.
On es faci la inspecció, l’espai ha de ser obert, pràcticament horitzontal, i amb un 

radi mínim de 10 metres on el sòl no sigui de terra tova, ni coberta d’herbes altes, 
de neu, de cendra, ni de materials anàlegs

Per obtenir el valor de contaminació acústica del vehicle inspeccionat cal
1. Prendre la mesura del soroll ambiental del lloc on es vol fer la inspecció. El lloc 

no serà idoni, ni la inspecció vàlida, si el soroll ambiental és superior a l’indicat en 
l’apartat 3, segons el tipus de vehicle a inspeccionar.

2. Prendre tres mesures que com a màxim distin 2 dBA entre elles, i es fa la 
mitjana entre les tres mesures.

3. Calcular la diferència entre el soroll mitg obtingut i el soroll ambient..
4. Si la diferència del resultat obtingut és superior a 10 dBA, la correcció per 

soroll ambient serà zero.
5. Si la diferència és positiva i el valor és inferior a 10 dBA, aplicar les taules de 

correció per soroll ambient.
6. El nivell de soroll del vehicle inspeccionat serà el resultat de restar del valor 

mitg obtingut el factor de correcció de les taules de correció per soroll ambient.
7. En vehicles que no siguin motocicletes o ciclomotors, en prendre la mesura, 

es farà accelerar fins al règim màxim de rpm el motor (s’han reajustat els nivells 
de referència a aquest efecte).
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8. En motocicletes, es farà accelerar el motor a 5.000 rpm
9. En ciclomotors, es farà accelerar el motor a ¾ S. (“de gas”).

3. Nivells de referència
3.1 Vehicles matriculats per primera vegada: Valor màxim

 GASOLINA DIESEL
a) abans de l’01-01-1989  105 dBA 107 dBA
b) entre l’01-01-1989 i el 31-12-1995  102 dBA 104 dBA
c) a partir de l’01-01-1996  98 dBA 100 dBA

3.2 Motocicletes i ciclomotors:
a) tots en circulació: 101 dBA

4. Denúncia
Després d’efectuar la prova de contaminació acústica, la Policia Municipal, decla-

rarà el vehicle de motor o ciclomotor no apte per circular si ha superat els nivells de 
referència corresponents, i formularà una denúncia al conductor del vehicle segons 
l’article 7.1.b del Reglament general de circulació, sense perjudici que immediata-
ment es pugui immobilitzar i dipositar el que presenti unes deficiències greus en el 
sistema d’escapament de gasos, per tal d’evitar que circuli per la via pública.

L’infractor haurà de fer arranjar les deficiències mecàniques que han provocat 
la declaració del vehicle no apte per circular.

Girona, 20 de maig de 2010

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat Ciutadana.

ANNEX 3: NIVELLS DE REFERÈNCIA I CIRCUMSTÀNCIES DE CARÀCTER 
ATMOSFÈRIC QUE HAN DE CONCÓRRER PER DECLARAR UN VEHICLE 
DE MOTOR D’EXPLOSIÓ O DE COMBUSTIÓ NO APTE PER CIRCULAR.

Els vehicles de motor que circulin dins els límits del terme municipal de Girona 
no podran emetre a l’atmosfera nivells de gasos superior als límits permesos. Es 
declararan en situació desfavorable els vehicles de motor que sobrepassin els valors 
indicats.

Els valors considerats en aquest annex per declarar la situació desfavorable d’un 
vehicle són superiors als establerts a les Directives 92/55 i 96/96, per tal d’absorbir, 
a favor de l’usuari del vehicle, les possibles errades de mesura pròpies dels aparells 
i dels procediments, així com les possibles diferències de mesura derivades de les 
condicions atmosfèriques del lloc on s’efectua la inspecció.

1. Nivells de CO
1. Els vehicles de motor (excepte motocicletes) proveïts de motor d’explosió 

no podran, al ralentí, evacuar a l’atmosfera gasos amb un CO superior als límits 
permesos.

Vehicles matriculats per primera vegada:
a) abans de l’01-10-1986: màxim 5,5 %
b) entre l’01-10-1986 i el 1-1-1993: màxim 4,5 %
c) a partir de l’01-01-1993 (*): màxim 1,5 %
(*) Els vehicles fabricats sense catalitzador abans de l’1-1-1993, que estaven en 

estoc, es van poder matricular posteriorment a la data indicada. Aquests vehicles 
els són d’aplicació un màxim de 4,5 % de CO.

2. En els vehicles amb catalitzador, a més, es mesurarà el valor lambda amb un 
ralentí accelerat del motor a més de 2.000 rpm, i aquest valor no podrà situar-se 
fora del marge 1 ± 0,06 (mínim 0’94, màxim 1,06).
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2. Opacitat de gasos
Els vehicles proveïts de motor de combustió no podran, al ralentí accelerat, evacuar 

a l’atmosfera gasos amb una opacitat superior als límits permesos.
Per tal de saber el valor d’opacitat dels gasos evacuats per aquests vehicles, se-

ran sotmesos a una prova que pot constar fins a tres preses de mesura, repetides i 
consecutives.

Es declararà el vehicle apte per circular si en qualsevol de les tres mesures el 
valor obtingut, en motors atmosfèrics, no sobrepassa de 2.25 m-1; i en motors 
sobrealimentats, de 2.75 m-1.

També es declararà apte per circular el vehicle inspeccionat quan la mitjana dels 
tres valors obtinguts estigui entre 2.25 i 2.5 m-1 inclòs, per als motors atmosfèrics; 
o entre 2.75 i 3.00 m-1 inclòs, per als motors sobrealimentats.

Es podrà declarar no apte per circular el ciclomotor o motocicleta que emeti a l’at-
mosfera gasos o fums perfectament visibles i de forma continuada (vapors d’oli).

3. Denúncia
Després d’efectuar la prova de contaminació atmosfèrica, la Policia Municipal, 

declararà el vehicle de motor o ciclomotor no apte per circular, si ha superat els 
nivells dels valors corresponents, i formularà una denúncia al conductor segons 
l’article 7.1.c del Reglament general de circulació, sense perjudici que immedia-
tament es pugui immobilitzar i dipositar el vehicle que presenti unes deficiències 
greus en el dispositiu de control d’emissions de gasos per tal d’evitar que circuli 
per la via pública.

L’infractor haurà de fer arranjar les deficiències tècniques que han provocat la 
declaració del vehicle no apte per circular.

L’infractor tindrà la possibilitat, dins un termini màxim de 15 dies, de presentar 
una certificació d’una estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles oficial, on consti 
que el vehicle denunciat ha superat favorablement la inspecció de control del CO 
i/o lambda, o de l’opacitat dels gasos.

Es considerarà el vehicle apte per circular, i es condonarà la sanció administra-
tiva, si ho sol·licita, sempre que en el darrer any el vehicle no hagi estat denunciat 
per aquest mateix motiu.

Girona, 20 de maig de 2010

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat Ciutadana

ANNEX 4: SENYALS HOMOLOGATS DE RESERVA D’ESPAI TEMPORAL

Les característiques mínimes que han de complir els senyals mòbils i fixos per 
senyalitzar una reserva d’espai temporal són:

1. Senyalització mòbil
1.1 Senyals
Els senyals han de ser normalitzats, reflectants, de 60 cm de diàmetre les circulars, 

de 70 cm de costat les triangulars, i de 60 x 60 cm les quadrades.
1.2 Suports
Els materials seran els habituals del mercat, xapa galvanitzada, fusta, etcètera, 

amb les característiques següents:
- Alçada total 1,50 m.
- Mides mínimes de la base 80 x 80 cm.
- Pes mínim 15 Kg.
1.3 Placa complementària
Sota el senyal hi ha d’haver una placa complementària de 40 x 30 cm per poder 

col·locar un full Din A4 amb les següents dades:
- Nom de l’empresa
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Administració local

- Dia o dies de l’ocupació
- Horari de l’ocupació
- Motiu de l’ocupació

2. Senyalització fixa
2.1 Senyals
Els senyals han de ser normalitzats, reflectants, de 60 cm de diàmetre les circulars, 

de 70 cm de costat les triangulars, i de 60 x 60 cm les quadrades.
2.2 Suports
Els suports han de ser de xapa galvanitzada de 80 x 40 x 2 de 3,50 m d’alçada.
2.3 Placa complementària
Sota el senyal hi ha d’haver una placa complementària de 60 x 40 cm per indicar 

els dies i l’horari de la reserva concedida.
La llum lliure entre el terra i la part baixa de la placa complementària, una vegada 

el pal es col·loqui al terra, ha de ser com a mínim de 2,20 m.

Girona, 20 de maig de 2010

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat Ciutadana
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