
propietat, s'hagin executat les obres d'urbanització bàsiques defi-
nides a l'article 58.3 de la Llei d'urbanisme, i sempre que la persona
interessada es comprometi a no utilitzar l'edificació fins a la finalit-
zació de les obres. 

18a. Conservació de la urbanització.
Correspon a la Junta la compensació i a les persones propietàries

no organitzades en Junta la conservació de la urbanització fins que
no es produeixi la recepció de les obres per part de l'Ajuntament.

El pagament de les quotes de conservació es farà en proporció
al valor de les finques adjudicades.

2007/8565 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

El Ple de l'Ajuntament de data 1 de març de 2007 i per unani-
mitat va acordar:

1. Derogar el quadre de multes i sancions annexe a l'ordenança
aprovada en sessió realitzada el dia 22-07-2002, i publicada de
forma íntegra al BOP de Tarragona núm. 23 de 29-01-2003, així
com tots les referències a imports que consten en l'articulat, i tot el que
s'oposi a la llei i Reglament general de circulació .

2. Complementar el títol VII Parades i estacionaments, amb nou
articulat regulador de la parada, estacionament i retirada de vehicles.

3. Aprovar el catàleg d'infraccions de trànsit segons regulació i
imports del Reglament general de circulació i catàleg d'infraccions de
l'ordenança municipal, que s'incorpora com a annex a l'acta .

4. Elaborar un text refós i sotmetre el text aprovat a tramitació
reglamentaria .

Se sotmet a informació pública, pel termini d'un mes a comptar
des de la publicació al BOP de Tarragona. Trasnscorregut l'esmentat
termini sense que s'hagin produït reclamacions ni al.legacions s'en-
tendrà definitivament aprovat.

Disposició Addicional II
PARADA, ESTACIONAMENT I RETIRADA DE VEHICLES

Article 1.
1. La present Ordenança, a l'empara del que estableix l'article

63 de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i els
articles 7 i 38.4 del text articulat de la llei sobre Trànsit, Circulació
de vehicles a motor i Seguretat Viària, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 339/1990, regula la parada i l' estacionament de vehicles
als camins públics, a les vies urbanes i a les travessies amb caracte-
rístiques exclusives de vies urbanes, així com la seva immobilització,
retirada i dipòsit.

2. En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança, s' apli-
caran les disposicions generals sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.

Limitacions genèriques

Article 2. 
Llevat dels casos indicats al paràgraf següent, es prohibeix la

parada i l' estacionament a les vies públiques de: camions i turismes
amb pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg, autobusos, vehicles
articulats, vehicles amb remolc i vehicles especials.

Els vehicles relacionats anteriorment poden parar o estacionar als
llocs habilitats amb aquesta finalitat i poden efectuar operacions de
càrrega i descàrrega de passatgers o mercaderies als llocs auto-
ritzats.

Article 3. 
Es prohibeix l'estacionament de remolcs i semiremolcs caravana i

caravanes automòbils a menys de 250 metres de qualsevol nucli de
població.

L'estacionament als altres llocs del terme municipal tindrà una
durada màxima de 12 hores, sens perjudici de respectar la normativa
reguladora de la lliure acampada.

Article 4. 
Els estacionaments per temps superior a 24 hores estan condi-

cionats per eventuals prohibicions senyalitzades amb posterioritat i
per la normativa sobre abandonament de vehicles. 

Els estacionaments als llocs senyalitzats com a zona blava estan
condicionats, a més a més, pel compliment de les seves disposicions
reguladores i, en especial, per la limitació específica del temps d'
estacionament.

Article 5. 
Les operacions de càrrega i descàrrega s' efectuaran amb mitjans

suficients per aconseguir la màxima celeritat i per evitar sorolls i
molèsties innecessàries. Els usuaris de vehicles destinats al transport
de mercaderies poden utilitzar les zones reservades a càrrega i
descàrrega, un temps màxim de trenta minuts, dins de l'horari auto-
ritzat. Excepcionalment també poden utilitzar-les els usuaris d' altres
tipus de vehicles mentre carreguin o descarreguin mercaderies que,
pel seu pes, volum o quantitat, ho justifiquin. 

Es prohibeixen les operacions de càrrega i descàrrega de merca-
deries en tot el nucli urbà durant les hores nocturnes, des de les 22
fins a les 8 hores. S'excepciona d'aquesta prohibició el Polígon
Industrial.

Responsabilitat de la senyalització en les vies.

Article 6.
1. Es prohibeix l'ocupació de la via pública per qualsevol objecte

o materials d'obra que entorpeixin la correcta normalitat be de circu-
lació de vehicles i/o vianants sense la deguda autorització de
L'Ajuntament.

2. Es prohibeix en el supòsit de que la senyalització d'ocupació
total o parcial de la via pública no s'ajusti a les condicions de segu-
retat vial.

Immobilització, retirada i dipòsit de vehicles

Article 7. 
La immobilització, retirada i dipòsit dels vehicles s'efectuarà en els

casos i circumstàncies previstos als articles 61, 70 i 71 del text arti-
culat de la llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat
Viària, a l'article 25 del Reglament General de Circulació, a l'article
8 del Reglament de l'Assegurança de responsabilitat civil derivada de
l'ús i circulació de vehicles de motor, i a la normativa concordant.
Una Ordenança fiscal regularà les taxes o les despeses originades
per la prestació del servei d'immobilització, retirada i dipòsit de
vehicles.

Article 8.
A títol enunciatiu i no limitatiu, un vehicle pertorba greument la

circulació i, per tant, estarà justificada la seva retirada en els casos
següents:

1. Quan es trobi en algun dels supòsits considerats a l'article
91.2 del Reglament General de Circulació.

2. Quan es trobi en situació de parada o d'estacionament
prohibits per l'article 94 del Reglament General de la Circulació.

3. Quan es trobi estacionat a l'itinerari o als espais que hagin de
ser ocupats per una comitiva, desfilada, processó, cavalcada, prova
esportiva o qualsevol altra activitat rellevant que estigui degudament
autoritzada. Només es podrà sancionar el conductor i cobrar les
despeses de retirada del vehicle quan s'hagi senyalitzat la prohibició
d'estacionament, al trajecte o la zona, amb una antelació mínima de
24 hores.

Article 9.
A títol enunciatiu i no limitatiu, un vehicle pertorba greument el

funcionament del servei públic i, per tant, estarà justificada la seva
retirada en els casos següents:
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1. Quan obstaculitzi la reparació, neteja o senyalització de la via
pública. Només es podrà sancionar el conductor i cobrar les
despeses de retirada del vehicle quan s'hagi senyalitzat la prohibició
d'estacionament amb una antelació mínima de 24 hores.

2. Quan estigui estacionat, en zona blava o d'estacionament
regulat i amb horari limitat, durant un temps superior al màxim auto-
ritzat, comptat des de que hagi estat denunciat per alguna de les
infraccions específiques.

Article 10. 
Un cop intentat l'avís al titular, es retiraran els vehicles que

romanguin en la via pública o en terrenys adjacents, sempre que dels
signes externs, temps que portin en la mateixa situació o altres
circumstàncies pugui deduir-se el seu abandonament.

Procediment sancionador

Article 11. 
Per imposar sancions per infraccions als preceptes d'aquesta

Ordenança, d'acord amb el que preveu RDL 339/1990 Text articulat
de la llei de Transit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària,
i el RD 320/1994 Reglament del procediment sancionador en
matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària,
modificat pel RD 116/1998 de 30 de gener i RD 137/2000 de 4
de febrer .

CATALEG D'INFRACCIONS DE TRÀNSIT - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ARTICLE FETS Import Import
-30%

2 RGC (L) Entorpir indegudament la circulació, originar perill, perjudicis o danys 50 35
3.1 RGC (G) Conduir de forma negligent 300 210
3.1 RGC (MG) Conduir de forma temerària 600 420

Activitats que afecten la seguretat de la circulació
4.2 RGC (L) Llençar a la via objectes que entorpeixin la circulació, parada, ocasioni perill 50 35
4.3 RGC (L) Instal·lar a la via aparells, construccions, fer assajo etc. entorpint la circulació 50 35
5.1 RGC (L) Crear obstacles o perill i no advertir-lo o no fer-lo desaparèixer 50 35
5.3 RGC (L) No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via 50 35
5.4 RGC (G) Parar/estacionar vehicle de tasques d'assistència en lloc diferent al fixat 100 70

EMISSIO DE PERTORBACIONS I CONTAMINANTS
6 RGC (G) Llençar a la via o proximitats objectes que poden provocar d'incendis o perill 300 210
7.1 RGC (L) Vehicle que emet pertorbacions electromecàniques. Gasos i soroll superant límits 50 35
7.2 RGC (L) Circular sense silenciador o inadequat, deteriorat, tub ressonador, llençar fums 50 35
7.4 RGC (L) Emetre contaminats a la via superant nivells, posar abocador en zona afecció 50 35

TRANSPORT DE PERSONES
9.1 RGC (L) Transportar nombre de persones superior a places autoritzades o excedint MMA 50 35
9.1 RGC (MG) Transportar un nombre de persones superior en un 50% al de places autoritzades 450 315
10.1 RGC (L) Transportar persones en lloc diferent al destinat i condicionat al vehicle 50 35
10.3 RGC (G) No portar protecció de càrrega en vehicle de transport de persones i càrrega 150 105
10.3 RGC (L) Portar protecció de càrrega que pot causar dany als ocupants o que estorbi càrrega 50 35
11.1 RGC (L) No vetllar el conductor d'un transport col·lectiu per la seguretat dels viatgers 50 35
11.2.A RGC (L) Distreure, el viatger d'un transport col·lectiu de persones al conductor 50 35
11.2.B RGC (L) Entrar o sortir, el viatger de transport col·lectiu, per lloc diferent al fixat 50 35
11.2.C RGC (L) Entrar, a un transport col·lectiu, quan s'ha avisat que està complet 50 35
11.2.D RGC (L) Dificultar innecessàriament el pas, el viatger d'un transport col·lectiu 50 35
11.2.E RGC (L) Portar animal, el viatger de transport col·lectiu de persones, excepte gos pigall 50 35
11.2.F RGC (L) Portar matèries perillosos de forma inadequada, viatger de transport col·lectiu 50 35
11.2.G RGC (L) Desatendre, viatger de transport col·lectiu, les instruccions que rep del conductor 50 35
11.2 RGC (L) No prohibir entrar o no ordenar sortir d'un transport col·lectiu als viatgers 50 35

NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
12.1 RGC (L) Circular amb cicle amb un menor de 7anys sense poder-ho fer, o sense seient hom. 50 35
12.2 RGC (G) Transportar en ciclomotor un passatger de forma inadequada o un menor de 12 a 150 105
12.4 RGC (L) Arrossegar, vehicle, un remolc o semiremolc incomplint condicions establertes 50 35

ARTICLE FETS Import Import
-30%

CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES O COSES
13.1 RGC (G) Circular vehicle excedint dimensions, amb càrrega, dels límits reglamentaris. 150 105
13.2 RGC (MG) Circular sense autorització especial vehicle amb càrrega indiv. excedint límits 450 315
14.1.A RGC (L) Circular un vehicle amb càrrega que pot arrossegar-se, caure sobre la via etc. 50 35
14.1.B RGC (L) Circular un vehicle amb una càrrega que pot comprometre estabilitat del vehicle 50 35
14.1.C RGC (L) Circular vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres molèsties 50 35
14.1.D RGC (L) Circular vehicle amb càrrega que oculta llums, senyal lluminosa, plaques etc. 50 35
14.2 RGC (L) Circular vehicle sense cobrir matèries que produeixen pols o que poden caure 50 35
15.2 RGC (L) Circular vehicle de mercaderies amb càrrega indivisible que surt dels límits 50 35
15.3 RGC (L) Circular vehicle no destinat a mercaderies amb càrrega que sobresurt límits 50 35
15.4 RGC (L) Circular vehicle d'amplada inferior a 1 m que la càrrega sobresurti als límits 50 35
15.5 RGC (L) No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills a altres usuaris 50 35
15.6 RGC (L) No senyalitzar la càrrega que sobresurt d'un vehicle de mercaderies 50 35
15.7 RGC (L) No senyalitzar regla. entre el vespre i alba, càrrega que sobresurt del gàlib 50 35
16 RGC (L) Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega. 50 35
16.A RGC (L) Realitzar càrrega i descarrega sense respectar disposicions de parada, hora, lloc 50 35
16.B RGC (L) Realitzar càrrega i descarrega i no fer-ho pel costat vehicle més proper a calçada 50 35
16.C RGC (L) Realitzar càrrega i descarrega sense celeritat, o causant molèsties, etc. 50 35

NORMES GENERALS DELS CONDUCTORS
17.1 RGC (L) Conduir sense precaució davant la proximitat de nens, invidents i altres usuaris 50 35
17.2 RGC (L) Detenir a la via animals, o vehicles a la vora d'animals o persones 50 35
18.1.A RGC (L) Conduir vehicle sense atenció, llibertat de moviments, camp de visió, posició 50 35
18.1.B RGC (G) Circular amb vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l'atenció 150 105
18.2 RGC (G) Conduir utilitzant cascos connectats a receptors o reproductors de so, mòbil etc. 150 105
18.3 RGC (G) Portar instal·lat sistema per eludir vigilància d' agents o detecció de radars 150 105

NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Taxes d'alcohol

19.1 RGC (G) Circular amb làmines o adhesius al vidre que disminueixen la visibilitat. 150 105
19.2 RGC (G) Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats 150 105
20.A RGC (MG) Conduir amb una taxa d'alcohol superior a l'establerta reglamentàriament 450 315
20.B RGC (MG) Conduir amb una taxa d'alcohol superior a l'establerta reglamentàriament 521,43 365
20.C RGC (MG) Conduir amb una taxa d'alcohol superior a l'establerta reglamentàriament 600 420

Investigació de l'alcoholèmia: persones obligades
21 RGC (MG) No sotmetre's, un usuari implicat en un accident a les proves alcoholèmia 600 420
21.A RGC (MG) No sotmetre's, possible responsable d'un accident, a proves alcoholèmia. 600 420
21.B RGC (MG) No sotmetre's a proves alcoholèmia, conductor amb símptomes d'embriaguesa 600 420
21.C RGC (MG) No sotmetre's, a proves alcoholèmia, conductor denunciat per alguna infracció. 600 420
21.D RGC (MG) No sotmetre's, a proves alcoholèmia requerides en un control preventiu. 600 420

Obligacions del personal sanitari
26.1 RGC (L) No procedir, el personal sanitari, amb diligència amb les proves alcoholèmia 50 35

NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXIQUES
27.1 RGC (MG) Conduir havent ingerit substàncies que alterin l'estat mental o físic 600 420
28.1 RGC (MG) No sotmetre's a les proves de detecció de drogues. 600 420

LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
Sentit de la circulació

29.1 RGC (G) No deixar en via de doble sentit, lliure la meitat de calçada en revolt 300 210
29.1 RGC (L) No circular lo més a la dreta possible, en vies de doble sentit 50 35
29.1 RGC (MG) Circular per l'esquerre, sentit contrari, en via de doble sentit de circulació 450 315

UTILITZACIÓ DELS CARRILS
Calçades amb doble sentit de circulació

30.1 RGC (L) Circular pel voral sense causa o raó d'emergència 50 35
30.1.A RGC (MG) Circular per l'esquerre, en sentit contrari, en via de doble sentit i 2 carrils 450 315
30.1.B RGC (L) Circular per carril central, en vies de doble sentit i 3 carrils sense avançar 50 35
30.1.B RGC (MG) Circular en carril esquerre, sentit contrari, en via de doble sentit i 3 carrils 450 315
31 RGC (L) No circular fora poblat pel carril de la dreta, en vies de més d'un sentit 50 35
32 RGC (L) No circular pel carril dret fora poblat camions, vehicles especials o conjunt vehicle 50 35

En poblat, en calçades amb més d'un carril reservat per al mateix sentit de marxa
33 RGC (L) Canviar de carril en poblat, sense motiu, en vies de 2 carrils pel mateix sentit 50 35
35.2 RGC (L) Circular en carril hàbil per a VAO sense el nombre de persones que fixa el tram 50 35
35.2 A RGC (L) Circular per un carril habilitat per a VAO quan està prohibit fer-ho. 50 35
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ARTICLE FETS Import Import
-30%

35.2 B RGC (MG) Incomplir condicions fixades per la utilització d'un carril habilitat per a VAO 450 315
36.1 RGC (L) No circular pel voral els obligats a la seva utilització (trac animal, cicles..) 50 35
36.2 RGC (MG) Circular pel voral en posició paral·lela vehicles que ho tenen prohibit 300 210
36.3 RGC (G) Superar 15 " o 200 m en un avançament un vehicle que no pot circular en paral·lel 100 70

SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ
Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació

37.1 RGC (MG) No circular en el sentit ordenat per l'autoritat per seguretat o fluïdesa 450 315
37.5 RGC (MG) Circular sense autorització per via amb restriccions de circulació 450 315
38.1 RGC (MG) Circular per autopista/autovia vehicles que ho tenen prohibit (bicicletes...) 300 210

Limitacions a la circulació
39.4 RGC (MG) Incomplir les restriccions a la circulació imposades pels Agents de vigilància 450 315
39.5 RGC (MG) Incomplir les restriccions de circulació establertes per resolució d'Autoritat 450 315
40.1 RGC (G) Circular per un carril reversible amb els llums d'encreuament apagats. 150 105
40.2 RGC (MG) Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat. 450 315
41.1.A RGC (G) Circular en carril addicional o contigu a un habilitat sense llums d'encreuament 150 105
41.1.B RGC (G) Circular en carril addicional o contigu a un habilitat a velocitat reduïda 150 105
41.1.C RGC (MG) Circular en carril addicional/contigu habilitat a velocitat inadequada o prohibit 450 315
42.1.A RGC (G) Circular en carril de sentit contrari al usual sense llums d'encreuament 150 105
42.1.B RGC (G) Circular en carril habilitat en sentit contrari al usual a velocitat reduïda 150 105
42.1.C RGC (MG) Circular en carril normal/addicional i envair el carril de sentit contrari. 450 315

REFUGIS, ILLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGS: sentit de circulació
43.1 RGC (MG) Circular en sentit contrari, en via de doble sentit, amb refugi, illa etc. 450 315
43.2 RGC (MG) Circular en sentit contrari, en una plaça, rotonda o confluència de vies. 450 315

UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES
44.1 RGC (MG) Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via dividida en dues calçades. 450 315
44.2 RGC (MG) Circular per calçada central/lateral en sentit contrari, en via de 3 calçades. 450 315

VELOCITAT
Moderació de la velocitat

46.1 RGC (G) No moderar la velocitat, o detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixin. 150 105
46.1.A RGC (G) No moderar la velocitat, si hi ha vianants a la via o es preveu que irrompran 150 105
46.1.B RGC (G) No moderar la velocitat en acostar-se a cicles, pas vianants, mercats, c docents 150 105
46.1.C RGC (G) No moderar la velocitat, quan hi ha animals a la via o es preveu que irrompran 150 105
46.1.D RGC (G) No moderar la velocitat en tram amb edificis d'accés immediat a la via. 150 105
46.1.E RGC (G) No moderar la velocitat en acostar-se a un autobús en situació de parada 150 105
46.1.F RGC (G) No moderar velocitat, fora poblat, cas de vehicles immobilitzats a la calçada 150 105
46.1.G RGC (G) No moderar velocitat en paviment lliscant, si pot esquitxar d'aigua, grava etc. 150 105
46.1.H RGC (G) No moderar velocitat, en pas nivell, rotonda, intersecció, estretalls, etc. 150 105
46.1.H RGC (MG) Superar la limitació de 50 km/h davant una intersecció sense visibilitat. 450 315
46.1.I RGC (G) No moderar la velocitat quan les circumstàncies no permetin un encreuament segur 150 105
46.1.J RGC (G) No moderar la velocitat, en cas d'enlluernament 150 105
46.1.K RGC (G) No moderar la velocitat, amb boira, pluja intensa, neu, núvols de pols o fum 150 105

Velocitats màximes en vies fora de poblat
48.1 RGC (G) Superar la velocitat límit genèrica, per raó del tipus de vehicle i de la via. 150 105
48.1 RGC (MG) Superar la velocitat límit Genèrica, per raó del tipus de vehicle i de la via. 400 280
48.1.F RGC (L) Conduir a peu un vehicle sobrepassant la velocitat del pas humà 50 35

Velocitats mínimes
49.1 RGC (G) Circular a velocitat reduïda sense causa justificada destorbant la marxa 150 105

Velocitat a les vies urbanes i travesseres
50.1.A RGC (G) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehicles m perilloses 150 105
50.1.A RGC (MG) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehicle m perilloses 400 280
50.1.B RGC (G) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m perilloses 200 140
50.1.B RGC (MG) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m perilloses 450 315
50.1.C RGC (G) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m perilloses 250 175
50.1.C RGC (MG) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m perilloses 500 350
50.1.D RGC (G) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m perilloses 300 210
50.1.D RGC (MG) Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m perilloses 600 420
52.1.A RGC (G) Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal corresponent. 200 140
52.1.A RGC (MG) Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal corresponent. 450 315
52.1.B RGC (G) Circular a velocitat superior a la que marca el permís de conducció 200 140

ARTICLE FETS Import Import
-30%

52.1.B RGC (MG) Circular a velocitat superior a la que marca el permís de conducció 450 315
52.1.C RGC (G) Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h. 200 140
52.1.C RGC (MG) Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h. 450 315
52.1.D RGC (G) Circular un vehicle o conjunt a velocitat superior a la fixada, per càrrega o natura 200 140
52.1.D RGC (MG) Circular un vehicle o conjunt a velocitat superior a la fixada, per càrrega o natura 450 315
52.2 RGC (L) No portar visible al darrera senyal reglamentari de limitació de velocitat 50 35

REDUCCIÓ DE VELOCITAT
53.1 RGC (G) Reduir velocitat sense avisar o bruscament amb risc de col·lisió 150 105

DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES
54.1 RGC (G) Circular darrere d'un vehicle i no deixar suficient espai lliure cas de frenada 150 105
54.2 RGC (G) No indicar intenció d'avançar i fer-ho sense separació de seguretat 150 105

COMPETICIONS
55.1 RGC (MG) Celebrar prova esportiva sense autorització adm prèvia o incomplint condicions 450 315
55.2 RGC (MG) Dur a terme una competició de velocitat en via pública sense autorització adm 450 315

NORMES DE PRIORITAT DE PAS
Interseccions senyalitzades

56.1 RGC (G) No cedir pas en intersecció senyalitzada obligant a maniobrar bruscament 150 105

Interseccions sense senyalitzar
57.1 RGC (G) No cedir pas en intersecció no senyalitzada al vehicle de la dreta 150 105
57.1.A RGC (G) Accedir de via no pavimentada a una pavimentada i no cedir pas als vehicles 150 105
57.1.B RGC (G) No cedir el pas a un vehicle que circula per rails obligant-lo a maniobrar 150 105
57.1.C RGC (G) Accedir a Glorieta i no cedir pas a vehicle, obligant-lo a maniobrar 150 105

Normes generals sobre prioritat de pas
58.1 RGC (G) No mostrar amb prou antelació que es cedirà pas en una intersecció 100 70
59.1 RGC (G) Accedir a intersecció o pas i quedar detingut obstruint circulació transversal 150 105
59.2 RGC (G) En intersecció amb semàfor, detenir-se obstaculitzant la circulació 150 105

TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN PENDENT
Trams en obres i estretalls

60.1 RGC (G) En tram estret no senyalitzat no cedir el pas al vehicle que ha entrat primer 150 105
60.2 RGC (G) No circular pel lloc indicat per fer-ho, en una via amb obres de reparació. 150 105
60.4 RGC (G) Superar vehicle detingut en espera per passar en una obra de reparació de la via 150 105
60.5 RGC (G) No obeir indicacions del personal que regula el pas de vehicles en trams en obra 150 105
61.1 RGC (G) No respectar la senyal de prioritat de pas, en una obra o pont. 150 105
61.2 RGC (G) No retrocedir, en una obra o pont, per deixar passar a qui té prioritat de pas 150 105
61.3 RGC (G) No respectar prioritat de pas el vehicle amb autorització especial per circular 150 105
62.1 RGC (G) No respectar preferència en un estretall el vehicle que ha de fer marxa enrere 150 105

NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS RESPECTE ELS CICLISTES, 
VIANANTS I ANIMALS
Prioritat de pas dels ciclistes

63.1 RGC (G) No respectar preferència de pas al vehicle que circula en tram estret pendent 150 105
64.A RGC (G) No respectar preferència als ciclistes que circulen per carril autoritzat 150 105
64.B RGC (G) Girar vehicle per entrar en una via i no cedir pas a ciclistes que hi circulen 150 105
64.C RGC (G) No respectar la prioritat de pas d'un grup de ciclistes encreuament o rotonda 150 105

Prioritat de pas dels vianants
65.1.A RGC (G) No receptar la prioritat de pas dels vianants, en un pas degudament senyalitzat. 150 105
65.1.B RGC (G) Girar amb el vehicle per entrar en un altra via i no donar pas als vianants. 150 105
65.1.C RGC (G) Travessar voral i no donar prioritat als vianants quan no hi ha zona de vianant 150 105
65.2 RGC (G) Travessar un vehicle la zona de vianants i no deixar-los passar 150 105
65.3.A RGC (G) No cedir pas a vianants que utilitzen transport col·lectiu i parada senyalitzada 150 105
65.3.B RGC (G) No cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar o comitiva organitzada 150 105
66.1.A RGC (G) No respectar prioritat de pas d'animals que circulen per carrerada senyalitzada 100 70
66.1.B RGC (G) Girar un vehicle per entrar en via sense donar pas als animals que la travessen 100 70
66.1.C RGC (G) Travessar vehicle el voral sense donar pas als animals que hi circulen 100 70

VEHICLES EN SERVEI D'URGÈNCIA
67.1 RGC (G) Fer ús de prioritat de pas, un vehicle de servei d'urgència sense servei urgent. 100 70
67.3 RGC (G) Instal·lar aparells de llum i senyals acústics especials sense autorització 150 105
68.1 RGC (G) Conduir vehicle prioritat en servei urgent sense precaucions o no obeir agents 150 105
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69 RCG (G) No facilitar pas cas de vehicle. policial o prioritat en urgència 100 70
69 RCG (L) No parar davant senyals lluminoses del vehicle. Policial o agent en servei d'urgent 50 35
70.1 RGC (G) Circular en servei d'urgència, vehicle no prioritat, sense motiu o sense senyal 150 105
70.2 RGC (G) No facilitar el pas a un vehicle no prioritat en servei d'urgència. 100 70
71.1 RGC (G) No tenir un vehicle / transport especial la senyalització lluminosa corresponent 150 105
71.2.A RGC (L) No utilitzar senyal lluminós, obstruint el pas, un vehicle que remolca a altres 50 35
71.2.B RGC (L) No utilitzar senyal lluminós vehicle d' obres o serveis que treballa en la via 50 35
71.3 RGC (L) No utilitzar senyal lluminós dia/nit vehicle especial que no supera els 40km/h 50 35

INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ
Obligacions dels conductors que s'hi incorporen

72.1 RGC (G) Incorporar-se a la circulació sense cedir el pas obligant als altres maniobrar 150 105
72.2 RGC (G) Incorporar-se a una via des de camí privat sense cedir pas obligant a maniobrar 150 105
72.3 RGC (L) Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra. 50 35
72.4 RGC (G) Incorporar-se a la via des d'un carril d'acceleració, sense cedir el pas 150 105
73.1 RGC (L) No facilitar la incorporació a la circulació d'altres vehicles. 50 35
73.2 RGC (L) No facilitar incorporació a un transpiro col·lectiu de persones des de la parada 50 35

CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL
Normes generals

74.1 RGC (G) Canvi de direcció sense advertir-lo, amb perill o a l'esquerra sense visibilitat 150 105
74.2 RGC (G) Desplaçar-se canviant de carril sense respectar prioritat dels que hi circulen 150 105
75.1.A RGC (G) No advertir amb senyals òptics maniobra de canvi de direcció amb suf. antelació 100 70
75.1.B RGC (G) Canvi de direcció a dreta o esquerra i no situar-se lo més a prop possible a la vora 150 105
75.1.C RGC (G) Canvi de direcció a l'esquerra sense deixar a l'esq. el centre de la intersecció 100 70
76.1 RGC (G) No adoptar precaucions per evitar perills en canvi de direcció no reglamentari 150 105
76.2 RGC (G) Canvi de direcció a l'esquerra, cicle o ciclomotor no situar-se a dreta fora calçada 150 105
77 RGC (L) No entrar al més aviat possible en carril de desacceleració en abandonar una via 50 35

CANVI DE SENTIT
78.1 RGC (G) Canvi de sentit incorrecte, en lloc inadequat, amb perill, sense advertir etc. 100 70
79.1 RCG (G) Efectuar un canvi de sentit de la marxa en llocs no habilitats per fer-ho 150 105
80.1 RGC (MG) Circular cap enrere sense causa justificada. 300 210
80.2 RGC (G) Circular cap enrere durant un tram superior a 15 m o invent cruïlla de vies 100 70
81.1 RGC (G) Efectuar maniobra de marxa enrere sense avisar, ràpidament, sense precaucions 100 70
81.3 RGC (G) No desistir de la marxa enrera o no fer-la amb precaució quan sigui necessari 100 70

AVANÇAMENT I CIRCULACIÓ PARAL·LELA
Avançament per l'esquerre: excepcions

82.1 RGC (G) Avançar un vehicle per la dreta.. 150 105
82.2 RGC (G) Avançar vehicle per la dreta sense espai per fer-ho, o sense precaucions 100 70
82.3 RGC (G) En poblat, en vies de 2 carrils mateix sentit avançar per la dreta creant perill 150 105
83.1 RGC (G) Avançar, en via de varis carrils mateix sentit i quedar-se destorbant 150 105
83.2 RGC (G) Avançar canviant de carril, en circulació densa i vehicles ocupen tota la via 150 105

NORMES GENERALS DE L'AVANÇAMENT
Obligacions del qui avança abans d'iniciar la maniobra

84.1 RGC (G) Efectuar avançament sense advertir-ho, sense espai, destorbant o creant perill 150 105
84.2 RGC (G) Avançar a vehicle que ha indicat intenció de fer-ho o al que ja esta avançant 150 105
84.3 RGC (G) Avançar quan vehicle que el segueix ja avança o no disposa d'espai per retornar 150 105

Execució de l'avançament
85.1 RGC (G) Avançar a una velocitat no adequada i sense espai lateral entre els vehicles 150 105
85.2 RGC (G) No tornar al carril, si iniciat avançament i no es pot fer amb seguretat 150 105
85.3 RGC (G) Avançar i no tornar al carril obligant a altres a variar trajectòria i velocitat 150 105
85.4 RGC (G) Avançar, fora poblat, vianants, animals... sense separació o perill a ciclistes 300 210
85.5 RGC (G) No deixar un mínim de 1,5m de separació, vehicle de 2 rodes, al avançar a un altre 150 105
86.1 RGC (G) No situar-se lo més possible a la dreta, un vehicle, en adonar-se que l'avancen 150 105
86.2 RGC (G) Impedir, augmentar velocitat quan l'avancen, no facilitar retorn a carril 300 210
86.3 RGC (G) Cas d'avançament no reduir velocitat ni apartar-se, vehicles obligats a fer-ho 150 105

MANIOBRES D'AVANÇAMENT QUE ATEMPTEN CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
Prohibicions

87.1.A RGC (G) Avançar, invent zona reservada del sentit contrari o a vehicle que tapa visió 300 210
87.1.B RGC (G) Avançar en una pas de vianants senyalitzat, en via per ciclistes, pas nivell 150 105
87.1.C RGC (G) Avançar en una intersecció o en les seves proximitats. 150 105
87.1.D RGC (G) Només un carril per sentit i avançar en túnel, pas inferior ,tram amb senyal túnel 150 105
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SUPÒSITS EXCEPCIONALS D'OCUPACIÓ DEL SENTIT CONTRARI
Vehicles immobilitzats i obstacles

88.1 RGC (G) Superar vehicle immobilitzat en tram on està prohibit avançar i ocasiona perill 150 105
89.1 RGC (G) Superar obstacle ocupant carril contrari de la marxa ocasionant perill 150 105

PARADA I ESTACIONAMENT: Normes generals
90.1 RGC (L) Parar o estacionar dins la calçada o part transitable voral en via interurbana 50 35
90.2 RGC (L) Parar /estacionar costat esquerre sentit circulació en via urbana de doble sentit 50 35
91.1 RGC (G) Parar/estacionar vehicle de manera que s'obstaculitza circulació o crea risc 100 70
92.1 RGC (L) Parar/estacionar vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada 50 35
92.2 RGC (L) Parar/estacionar i no permetre la millor utilització de l'espai que resta 50 35
92.3 RGC (L) Deixar vehicle el conductor i no perdre mesures per que no es posi en moviment 50 35
94.1.A RGC (G) Parar en revolt ,canvi de rasant de visibilitat reduïda, túnel, pas inferior etc. 100 70
94.1.B RGC (G) Parar el vehicle en un pas a nivell. 100 70
94.1.B RGC (L) Parar el vehicle en un pas per a ciclistes o per a vianants 50 35
94.1.C RGC (L) Parar al carril o part de via reservat a la circulació o servei d'alguns usuaris 50 35
94.1.D RGC (G) Parar en una intersecció dificultant el gir a altres vehicles o reduint visió 100 70
94.1.E RGC (G) Parar sobre els rails de tramvies o a la vora, destorbant la seva circulació. 100 70
94.1.F RGC (G) Parar impedint veure la senyalització als usuaris o obligar'ls-hi a fer maniobres 100 70
94.1.G RGC (G) Parar en una autopista o autovia, fora de les zones habilitades. 100 70
94.1.H RGC (G) Parar en carril destinat a us exclusiu de transport públic urbà 100 70
94.1.H RGC (L) Parar el vehicle en carril reservats per a les bicicletes 50 35
94.1.I RGC (G) Parar en zona d'estacionament i parada d'ús exclusiu de transport públic urbà. 100 70
94.1.J RGC (L) Parar en una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids i pas vianant 50 35
94.2.AB RGC (L) Estacionar vehicle en pas per ciclistes o per a vianants 50 35
94.2.AC RGC (L) Estacionar al carril o part de via reservat a la circulació o servei d'alguns usuaris 50 35
94.2.AH RGC (L) Estacionar el vehicle en carril reservats per a les bicicletes 50 35
94.2.AI RGC (G) Estacionar en zona d'estacionament i parada d'ús exclusiu de transport públic urbà. 100 70
94.2.B RGC (L) Estacionar en zona limitació horària sense col·locar distintiu o excedint temps 50 35
94.2.C RGC (L) Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega. 50 35
94.2.D RGC (L) Estacionar en una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids. 50 35
94.2.E RGC (L) Estacionar sobre la vorera, passeigs o en zones destinades a pas de vianants 50 35
94.2.F RGC (L) Estacionar davant d'un gual senyalitzat correctament. 50 35
94.2.G RGC (L) Estacionar el vehicle en doble fila. 50 35
94.3 RGC (G) Estacionar en revolt, canvi rasant, túnel, cruïlla dificultant el gir, pas nivell 100 70

CRUÏLLA DE PASSOS A NIVELL, PONTS MÒBILS I TÚNELS
Normes generals

95.2 RGC (L) No detenir-se fins tenir pas lliure cas de pas nivell o pont mòbil tancat o semi 50 35
95.6 RGC (L) Circular dins d'un túnel o pas inferior i no mantenir la distància de seguretat. 50 35
96.1 RGC (L) Entrar en pas nivell, en barreres en moviment o tancades o semàfor vermell 50 35
96.2 RGC (L) Entrar en un pas a nivell, quan s'acosta un vehicle que circula pels rails. 50 35
96.3 RGC (L) Entrar en túnel/pas inferior quan semàfors impedeixen el pas salvant excepcions 50 35
97.1 RGC (L) Vehicle detingut pas nivell i no desallotjar ocupants, advertir-ho, no obrir pas 50 35
97.2 RGC (L) Vehicle detingut pont mòbil i no desallotjar ocupants, advertir-ho, no obrir pas 50 35
97.3.A RGC (L) Vehicle immobilitzat dins túnel o pas inf. i no apagar motor, o sense llums etc. 50 35
97.3.B RGC (L) Vehicle immobilitzat en túnel o pas inferior i no colocar-lo a dreta o zona emergència 50 35
97.3.C RGC (L) No col·locar presenyalització de perill vehicle immobilitzat en túnel o pas inferior 50 35
97.3.F RGC (L) No sortir d'un túnel/ pas inferior, vehicle avariat, si pot continuar la marxa 50 35
97.3 RGC (L) Vehicle immobilitzat en túnel/ pas i no perdre mesures cas incendi o circulació 50 35

UTILITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT: ÚS OBLIGATORI
99.1.A RGC (G) Circular sense llums de posició entre el vespre i l'alba, túnel, condicions meteorològic 150 105
99.1.B RGC (G) Circular sense llums de Gàlib vehicle de més 2,10 m d'amplada en cas obligat 150 105
100.1 RGC (G) No circular amb llums de carretera, a més de 40km/h, en cas necessari 150 105
100.2 RGC (L) Utilitzar llums de carretera vehicle parat o alternar-los amb encreuament sense fi 50 35
101.1.A RGC (G) Circular per la via sense llums d'encreuament entre vespre i l'alba 150 105
101.1.B RGC (G) Circular per túnel, pas inferior, tram senyal túnel sense llums d'encreuament 150 105
101.2 RCG (G) No utilitzar llums d'encreuament faltant les de carretera en via poc il·luminada 150 105
102.1 RGC (G) No canviar llums carretera per encreuament enlluernant als de sentit contrari 150 105
102.2 RGC (G) No canviar llums de carretera per encreuament enlluernant vehicle de davant 150 105
103 RGC (L) No portar il·luminada la placa posterior de la matrícula en els casos fixats 50 35
104 RGC (G) Circular en carril reversible,addicional,habilitat/moto sense llums d'encreuament 150 105
105.2 RGC (G) Vehic estac/parat sense llums posició en travessera poc il·lum entre vespre/alba 150 105
105.3 RGC (G) Vehicle esta/parat sense llums posició en via urbana poc il·lum entre vespre/alba 150 105
106.2 RGC (G) No utilitzar llums de boira de davant cas necessari o utilitzar post enlluernant 150 105
106.2 RGC (L) Utilitzar llums de boira sense causa que ho justifiqui 50 35
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ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS
108.1 RGC (L) No avisar utilitzant senyalització lluminosa o defecte braç maniobra a realitzar 50 35
109.1 RGC (L) No senyalitzar amb antelació maniobra o continuar advertint-la després de feta 50 35
109.2 RGC (L) No utilitzar enllumenat d'emergència vehicle immobilitzat a autopista o autovia 50 35
110.1 RGC (L) Utilitzar els senyal acústics sense motiu. 50 35
113 RGC (G) No avisar la seva presència vehicle obres/servei especial, tractor o m agrícola 150 105

ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ
Portes

114.1 RGC (L) Circular amb portes obertes, obrir-les o baixar causant perill o abans de parar 50 35
114.2 RGC (L) Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat. 50 35
114.3 RGC (L) Obrir o tancar portes d'un transport col·lectiu de viatgers sense autorització 50 35
115.2 RGC (L) Quedar-se parat en un túnel o lloc tancat, més de 2 minuts i no aturar el motor 50 35
115.3 RGC (L) No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible o llums encesos 50 35
115.4 RGC (L) No apagar la ràdio del vehicle o telèfon mòbil durant la càrrega de combustible 50 35

CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT
117.1 RGC (G) No utilitzar o utilitzar inadequadament el cinturó de seguretat 150 105
117.2.b)1 RGC (G) No utilitzar el dispositiu de retenció homologat adaptat a la seva talla i pes persona

que no faci una alçada de 135 centímetres 150 105
117.3 RGC (G) No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat. 150 105
118.1 RGC (G) No utilitzar un casc de protecció homologat o utilitzar-lo inadequadament 150 105
118.3 RGC (G) No utilitzar, armilla reflectant quan s'està fora del vehicle i ocupant la via 150 105

VIANANTS
Circulació per zones de vianants: excepcions

120.1 RGC (MG) Excedir en més d'un 50% temps conducció o min1orar en mes 50% temps descans 450 315
121.1 RGC (L) Transitar pel voral o calçada quan hi ha zona de vianants per on es pot passar 50 35
121.3 RGC (L) Detenir-se, un vianant, a la vorera impedint el pas a la resta de vianants 50 35
121.4 RGC (L) Circular amb un monopatí, patins o aparells semblant per lloc o forma incorrecta 50 35
121.5 RGC (L) Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una zona de vianants 50 35
122.1 RGC (L) No circular, un vianant, per l'esquerre en una carretera o una travessera 50 35
122.4 RGC (L) No circular a la dreta de la via comitiva,minusvàlid, vianant empenyent un cicle 50 35
122.5 RGC (L) No transitar per la vora exterior de la calçada/voral entorpint la circulació 50 35
122.6 RGC (L) Quedar detingut, un vianant, a la calçada/voral quan hi ha refugi/ zona vianants 50 35
122.7 RGC (L) No deixar lliure calçada, un vianant, en advertir senyals vehicles prioritaris 50 35
122.8 RGC (L) Destorbar, un vianant, als conductors dels vehicles en un carrer residencial 50 35
123 RGC (L) No portar, vianants fora poblat, casos necessaris element lluminós/ reflectant 50 35
124.1 RGC (L) Travessar la calçada, un vianant, fora del pas de vianants o en semàfor vermell 50 35
124.3 RGC (L) Travessar calçada, vianant, entretenint-se, destorbant el pas o incorrectament 50 35
124.4 RGC (L) Travessar una plaça o rotonda, un vianant, per la calçada sense vorejar-la 50 35
125.1 RGC (L) Circular per autopista/autovia un vianant 50 35
126 RGC (L) Transitar per via existint via pecuària amb animal de tir, càrrega i bestiar 50 35
127.1 RGC (L) Menar, un menor de 18 anys, un animal o caps de bestiar 50 35
127.1.A RGC (L) Menar un animal o caps de bestiar de manera que s'envaeix la zona de vianants 50 35
127.1.B RGC (L) Circular amb animals/bestiar pel voral esquerre o sense acostar-se a la dreta 50 35
127.1.C RGC (L) Menar ramat sense portar-lo al pas,ocupant calçada dreta o sense precaució 50 35
127.1.D RGC (L) Travessar via amb animals/ bestiar per lloc no autoritzat o sense seguretat 50 35
127.1.E RGC (G) Circular de nit o amb poca visibilitat amb animals/bestiar, sense portar llums 100 70
127.1.F RGC (L) No cedir el pas, el conductor d'animals/bestiar, als vehicles amb preferència 50 35
127.2 RGC (L) Deixar animals a la via sense custòdia quan hi ha possibilitat que l'envaeixin 50 35
128 RGC (MG) Circular amb animals,bestiar, vehicles tracció animal per autopista/autovia 300 210

COMPORTAMENT EN CAS D'EMERGÈNCIA
OBLIGACIÓ D'AUXILI

129.2.A RGC (L) En cas d'accident de circulació, detenir el vehicle creant un perill 50 35
129.2.B RGC (L) No col·laborar ni facilitar la identitat, als agents, en cas d'accident 50 35
129.2.C RGC (L) No restablir, mantenir la seguretat,o modificar proves en cas d'accident 50 35
129.2.D RGC (L) No prestar a les víctimes l'auxili adequat, ni demanar auxili en un accident 50 35
129.2.E RGC (L) No avisar als agents,ni quedar-se o no tornar al lloc en cas d´accident 50 35
129.2.F RGC (G) No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident 150 105
129.2.G RGC (G) No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident 150 105
129.3 RGC (L) No col·laborar amb les víctimes ni amb els agents, implicats en un accident 50 35

NOTA : CAL TENIR PRESENT QUE L'ART. 195 DEL CODI PENAL TIPIFICA L'OMISSIÓ 
DEL DEURE DE SOCORRE
Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega

130.1 RGC (L) No senyalitzar,ni adoptar mesures,en cas de vehicle immobitzat o caiguda càrrega 50 35

ARTICLE FETS Import Import
-30%

130.3 RGC (L) No presenyalitzar el perill de vehicle immobilitzat o càrrega a la calçada 50 35
130.5 RGC (L) Remolcar vehicle avariat/accidentat per vehicle no destinat a aquesta finalitat 50 35

SENYALITZACIÓ
139.3 RGC (G) No comunicar al responsable el inici d'obres i incomplir les seves instruccions 150 105
139.4 RGC (G) La realització d'obres sense autorització prèvia del titular de la via 150 105
139.OM-6-1 RGC (G) l'ocupació de la via pública per qualsevol objecte o materials d'obra que entorpeixin 

la correcta normalitat be de circulació de vehicles i/o peatons sense la deguda 
autorització de L'Ajuntament. 150 105

139.OM.6.2 RGC (G) Es prohibeix en el supòsit de que la senyalització d'ocupació total o parcial de la vía
pública no s'ajusti a les condicions de seguretat vial. 150 105

140 RGC (G) La realització d'obres que dificulten la circulació sense la senyalització corresponent 150 105
Retirada, substitució i alteració de senyals

142.2 RGC (G) Instal·lar,retirar,ocultar,modificar senyalització d'una via sense autorització 150 105
142.3 RGC (G) Modificar contingut de senyals produint confusió,poca visibilitat, enlluernament 150 105

Senyals dels agents
143.1 RGC (G) No obeir les ordres dels agents en servei de regulació del trànsit 150 105
143.3 RGC (G) No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei d'urgència 150 105

Senyals d'abalisament
144.1 RGC (L) No obeir les indicacions d'un pannell de missatge variable 50 35
144.2 RGC (L) No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d'abalisament 50 35

Semàfors circulars per a vehicles
145.A RGC (L) No respetar, un vianant, el llum vermell d´un semàfor reservat als vianants 50 35
146.A RCG (G) No respectar,semàfor vermell, línia de detenció o intersecció regulada 150 105
146.B RGC (G) No respectar,el conductor,el llum/s vermell intermitent/alternatius d'un semàfor 150 105
146.CRGC (L) No aturar-se,podent-ho fer sense perill,davant un semàfor groc no intermitent 50 35
146.D RGC (L) No extremar les precaucions davant un/dos llums grocs intermitents/alternatius 50 35
146.F RGC (G) No respectar,la prohibició de fletxa negra, llum vermell o groc d'un semàfor 150 105
146.G RGC (L) No obeir, la direcció/sentit indicats per una fletxa verda d'un semàfor 50 35
147.A RGC (G) Ocupar carril prohibit per un llum vermell en forma d'aspa d'un semàfor quadrat 150 105
148.1 RGC (G) No aturar-se, bici/moto davant semàfor vermell/groc reservat cicles/ciclomotors 150 105
148.2 RGC (L) No respectar, un tramvia/bus de línies regulars,les indicacions del seu semàfor 50 35

Senyals de prioritat
151.2 R-1 RGC (L) No obeir un senyal de "cediu el pas" 50 35
151.2 R-2 RGC (G) No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP) 150 105

Senyals de prohibició d'entrada
152 R-100 RGC (L) No obeir senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles 50 35
152 R-101 RCG (L) No obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe de vehicles 50 35
152 R-102 RCG (L) No obeir un senyal d'entrada prohibida per a determinats vehicles 50 35
153 R-200 RGC (L) No obeir un senyal de prohibició de passar sense detenir-se 50 35
153 R-201 RGC (L) No obeir un senyal de limitació de massa 50 35
153 R-202 RGC (L) No obeir un senyal de limitació de massa per eix 50 35
153 R-203 RGC (L) No obeir un senyal de limitació de longitud 50 35
153 R-204 RGC (L) No obeir un senyal de limitació d'amplada 50 35
153 R-205 RGC (L) No obeir un senyal de limitació d'alçada 50 35
154 RGC (L) No obeir altres senyals de prohibició o restricció 50 35
154 R-300 RGC (L) No obeir un senyal de separació mínima 50 35
154 R-302 RGC (L) No obeir un senyal de gir a la dreta prohibit 50 35
154 R-303 RGC (L) No obeir un senyal de gir a l'esquerra prohibit 50 35
154 R-304 RGC (L) No obeir un senyal de mitja volta prohibida 50 35
154 R-305 RGC (L) No obeir un senyal d'avançament prohibit 50 35
154 R-306 RGC (L) No obeir un senyal d'avançament prohibit per a camions 50 35
154 R-307 RGC (L) No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit 50 35
154 R-308 RGC (L) No obeir un senyal d'estacionament prohibit 50 35
154 R-308a RGC (L) No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies imparells 50 35
154 R-308b RGC (L) No obeir un senyal d'estacionament prohibit els dies parells 50 35
154 R-308c RGC (L) No obeir un senyal d'estacionament prohibit la primera quinzena 50 35
154 R-308d RGC (L) No obeir un senyal d'estacionament prohibit la segona quinzena 50 35
154 R-308e RGC (L) No obeir un senyal d'estacionament prohibit en el gual 50 35
154 R-309 RGC (L) No obeir un senyal de zona d'estacionament limitat 50 35
154 R-310 RGC (L) No obeir un senyal d'advertències acústiques prohibides 50 35
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ARTICLE FETS Import Import
-30%

Senyals d'obligació
155 R-400 RGC (L) No obeir un senyal de sentit obligatori 50 35
155 R-401 RGC (L) No obeir un senyal de pas obligatori 50 35
155 R-402 RGC (L) No obeir un senyal d'intersecció de sentit giratori obligatori 50 35
155 R-403 RGC (L) No obeir un senyal d'única direcció i sentit permès 50 35
155 R-404 RGC (L) No obeir un senyal de calçada per a automòbils 50 35
155 R-405 RGC (L) No obeir un senyal de calçada per a motocicletes 50 35
155 R-406 RGC (L) No obeir un senyal de calçada per a camions, furgons i furgonetes 50 35
155 R-407a RGC (L) No obeir un senyal de via reservada per a cicles o via ciclista 50 35
155 R-407b RGC (L) No obeir un senyal de via reservada per a ciclomotors 50 35
155 R-408 RGC (L) No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal 50 35
155 R-409 RGC (L) No obeir un senyal de camí reservat per a animals de muntura 50 35
155 R-410 RGC (L) No obeir un senyal de camí reservat per a vianants 50 35
155 R-411 RGC (L) No obeir un senyal de velocitat mínima 50 35
155 R-412 RGC (L) No obeir un senyal de cadenes per a la neu 50 35
155 R-413 RGC (L) No obeir un senyal d'enllumenat de curt abast 50 35
155 R-414 RGC (L) No obeir un senyal de calçada per a vehicles de mercaderies perilloses 50 35
155 R-415 RGC (L) No obeir senyal de calçada per a vehicles de productes contaminats de l'aigua 50 35
155 R-416 RGC (L) No obeir senyal de calçada per vehicles de mercaderies explosives i inflamables 50 35

Senyals d'indicacions generals
159 S-17 RGC (L) No respectar senyal reservat per a determinats vehicles o limitació horària. 50 35
159 S-18 RGC (L) No respectar un senyal d'estacionament reservat per a taxi 50 35
159 S-19 RGC (L) No respectar un senyal de parada d'autobusos 50 35
159 S-20 RGC (L) No respectar un senyal de parada de tramvies 50 35
159 S-21 RGC (L) No respectar un senyal de transitabilitat en tram o port de muntanya 50 35
159 S-28 RGC (L) No respectar un senyal de carrer residencial 50 35
159 S-30 RGC (L) No obeir un senyal de zona a 30 50 35
160 S-50 RGC (L) Circular per carril per a trànsit ràpid a una velocitat inferior a la indicada 50 35
160 S-51 RGC (L) Circular per un carril reservat per a autobusos 50 35
160 S-64 RGC (L) Circular per un carril bici o via ciclista adossada a la calçada 50 35

Marques blanques longitudinals
167.A RGC (L) NO respetar una línia /marca longitudinal continua o dos línies adossades 50 35
167.B RGC (L) Circular sobre una línia longitudinal discontínua excepte cas necessari 50 35
168.A RGC (L) NO respectar una marca viària blanca transversal contínua 50 35
168.B RGC (L) NO respectar una marca viària blanca transversal discontínua 50 35
169.A RGC (L) No respetar una senyal horitzontal de " cediu el pas" 50 35
169.B RGC (G) No respectar o detenir-se davant una senyal horitzontal de STOP 150 105
169.D RGC (L) No obeir l´obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils 50 35
170.C RGC (L) Circular per un carril o zona reservada, senyalitzada per a determinats vehicles 50 35
170.G RGC (L) Entrar en zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per línia continua 50 35
171.A RGC (L) Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca Groga en "ziga zaga" 50 35
171.B RGC (L) Parar/estacionar en zona senyalitzada amb una marca Groga longitudinal contínua 50 35
171.C RGC (L) Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal discontínua 50 35
171.D RGC (L) Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues 50 35

SENYALS EN ELS VEHICLES
173.2 RGC (L) No portar, el vehicle ressenyat (prioritat, obres...) el senyal corresponent 50 35

Barem de velocitat
Limitacions en vies urbanes i travesseres

TURISMES
Limitat fins a 

Art. Apartat Limitat a 40 km/h 50 km/h; genèrica Quantia - 30 % Total
50 41 a 50 km/h 51 a 61 km/h sobreseure
50 1.A (G) 51 a 61 km/h 62 a 72 km/h 150 euros - 45 euros 105 euros
50 1.B (G) 62 a 72 km/h 73 a 83 km/h 200 euros - 60 euros 140 euros
50 1.C (G) 73 a 83 km/h 84 a 94 km/h 250 euros - 75 euros 175 euros

Infraccions molt greu
50 1.A (MG) 84 a 94 km/h 95 a 105 km/h 400 euros - 120 euros 280 euros
50 1.B (MG) 95 a 105 km/h 106 a 116 km/h 450 euros - 135 euros 315 euros
50 1.C (MG) + de 105 km/h + de 116 km/h 500 euros - 150 euros 350 euros

CAMIONS I BUS
Limitat fins a 

Art. Apartat Limitat a 40 km/h 50 km/h; genèrica Quantia - 30 % Total
50 41 a 50 km/h 51 a 61 km/h sobreseure
50 1.1 51 a 61 km/h 62 a 72 km/h 200 euros - 60 euros 140 euros

Limitat fins a 
Art. Apartat Limitat a 40 km/h 50 km/h; genèrica Quantia - 30 % Total
50 1.2 62 a 72 km/h 73 a 83 km/h 250 euros - 75 euros 175 euros
50 1.3 73 a 83 km/h 84 a 94 km/h 300 euros - 90 euros 210 euros

Infraccions molt greu
50 1.4 84 a 94 km/h 95 a 105 km/h 450 euros - 135 euros 315 euros
50 1.5 95 a 105 km/h 106 a 116 km/h 500 euros - 150 euros 350 euros
50 1.6 + de 105 km/h + de 116 km/h 600 euros - 180 euros 420 euros

Barem d'alcoholèmia

Taxa alcohol en sang (gr./l) Taxa alcohol en aire espirat (mg/l) Quantia euros Import -30%
Conductors en general

De 0,56 fins a 0,62 De 0,28 fins a 0,31 450 315
De 0,63 fins a 0,70 De 0,32 fins a 0,35 521,43 365
Superior a 0,70 Superior a 0,35 600 420

Resta de conductors (vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA> 3.500 kg; 
al transport de viatgers de + 9 places; de servei públic; transport escolar o de menors; 
transport especial; amb permís o llicencia de conduir < 2 anys)

De 0,36 fins a 0,42 De 0,18 fins a 0,21 450 315
De 0,43 fins a 0,50 De 0,22 fins a 0,25 521,43 365
Superior a 0,50 Superior a 0,25 600 420

Mont-roig del Camp, 14 de juny de 2007. --- L'alcalde, Miquel
Anguera i Brú.

2007/8534 – AJUNTAMENT DE MONTBLANC

Edicte

No havent estat possible efectuar les notificacions de sanció per
infraccions de trànsit a les persones relaciones a l'annex adjunt, es fa
públic als efectes de notificació el present edicte, d'acord amb l'art.
59 de la Llei 30/92.

Contra les respectives resolucions, que és un acte de tràmit, i no
esgota la via administrativa, no es pot interposar cap recurs. En el
termini de 15 dies a comptar des de la seva notificació, haureu de
presentar les al·legacions que cregueu oportunes, per tal de dictar
l'oportuna resolució. L'esmentat escrit serà presentat o tramès al
Registre General d'aquest Ajuntament.

Montblanc, 11 de juliol de 2007. --- El secretari, Albert Estébanez
López.

Any 2007
Estat: notificació
Resultat: absent, desconegut, r.

Núm.Expedient Núm Butlletí Nom conductor DNI conductor Matrícula
94 23404 ARBOLEDAS FONTANILLAS FRANCISCO 46027066 H B 8849 PH
113 23477 SANCHEZ ROMAN DIEGO 39736772 V 3897 DHR
177 23422 SABANDO VERA MARITZA X3777403 F M 1353 JK
202 23519 TOMAS MARTIN SUSANA 09034890 F 1290 BCX
204 23524 BERNABE CINTAS SARA 39905192 P 1765 DSN
269 23635 MIRO FERNANDEZ INMACULADA 46629424 Y B 7462 TH
275 23652 SANCHEZ GOMEZ MANUEL 39875157 B T 1321 BB
294 23596 AISSI MOHAMED X2942703 2 B 8594 OL
298 23650 FERNANDEZ FERNANDEZ EVA 77786103 B 2788 DDH
301 23668 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
307 23707 TELVAK ZDENEK X7332861 R 3241 DMM
316 23721 EN NOUALI EL MOHJOUB X2795719 T L 3874 AD
318 23723 RIZOS MASEGOSA MIGUEL 39840996 M T 4863 AU
322 23727 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
328 23754 MARTI SIMO JOSE MARIA 39623002 M 4161 DTZ
343 23782 DANILA DANIEL NICOLAS X3672256 F T 0435 AN
349 23792 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
350 23794 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
354 23804 FERNANDEZ FERNANDEZ EVA 77786103 B 2788 DDH
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Núm.Expedient Núm Butlletí Nom conductor DNI conductor Matrícula
356 23811 BARRIENTOS REYES FRANCISCO 46513370 X B 8920 WK
358 23813 ORTEGA PEÑA ANTONIO 39861074 G T 4354 BD
359 23814 MONTULL LINARES Mª CARMEN 77783561 E 5907 DFD
363 23824 FERNANDEZ FERNANDEZ EVA 77786103 B 2788 DDH
365 23827 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
369 23834 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
370 23835 OLLER TRABALON MARIA 75208133 L C 6511 BNM
373 23879 CORTES SANAHUJA IVAN 77787409 Y 6742 FJR
378 23502 GIMENEZ LLAMAZALEZ JOSE MARIA 39656657 B 3487 BHC
388 23570 ROIG SUGRAÑES ROSA 39637661 J 0568 CLH
389 23538 PONS TRAVE JOSE 37261288 T 8602 FDK
397 23275 MECANITZATS MASDEU SL B4354331 3 T 6412 BD
400 23673 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
402 23675 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
404 23738 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
406 23740 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
413 23838 OLLER TRABALON MARIA 75208133 L C 6511 BNM
416 23845 VEGAS LINARES LIDIA 47760737 H 6991 CSV
417 23846 SALES VENDRELL RAMON 39813696 Y 5861 BHZ
418 23847 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
420 23849 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
426 23881 BARRIENTOS REYES FRANCISCO 46513370 X B 8920 WK
427 23882 COGOLLOR MASSO JORDI 39701989 X 2799 CFP
437 23937 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
439 23955 ROSELL ANDREU JOSE MARIA 39836502 L T 3462 BB
440 23958 POURRERE ISABELLE X0917311 W 2868 CTN
442 23976 BORRUEL LLOVERA MARIA PILAR 39655627 Q 0614 FDN
449 24001 BARRIENTOS REYES FRANCISCO 46513370 X 7099 DDR
459 24060 UGIDOS ALTADILL ANNA MARIA 39859643 E 2864 CKD
460 24061 CARRION MOLINA FRANCISCA 77781338 F T 1065 AY
463 23863 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
498 23966 DANES THOMAS X2614696 X B 2391 MP
504 24037 PIQUE CIVIT ROSA MA 40859161 Y T 2939 AJ
515 24107 ROMERO BAILON MARIA ANGELES 46065129 Q 1843 FDC
527 24181 MIMBRERO LOZANO ISMAEL 39898634 M 8093 DJB
533 24226 EL MOURABIT EL HASSAN X2243699 A T 9486 AU

2007/8539 – AJUNTAMENT DE MONTBLANC

Edicte

No havent estat possible efectuar les notificacions de sanció per
infraccions de trànsit a les persones relaciones a l'annex adjunt, es fa
públic als efectes de notificació de resolució d'Alcaldia el present
edicte, d'acord amb l'art. 59 de la Llei 30/92.

Contra els mateixos, que esgota la via administrativa, podreu
interposar, els interessats, potestativament recurs de reposició davant
el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes a
partir de la data següent a la recepció d'aquesta notificació, o direc-
tament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la seva notificació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, o davant el Jutjat Contenciós
Administratiu corresponent al seu domicili, d'acord amb els articles,
8,14,25 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992.

Montblanc, 11 de juliol de 2007. --- El secretari, Albert Estébanez
López.

Núm.Expedient Núm Butlletí Nom conductor DNI conductor Matrícula

Estat: resolució
Resultat: absent, desconegut, r.
Any 2006
654 22074 BARRIENTOS MARTINEZ CRISTIAN 46983672 P 8033 DFW
750 22371 BENET MARIMON FRANCISCO 39548270 T 2573 CND
753 22581 SOLANES BELLA MONTSERRAT 44004601 N B 0443 SX
847 22684 SOLANES BELLA MONTSERRAT 44004601 N B 0443 SX

Núm.Expedient Núm Butlletí Nom conductor DNI conductor Matrícula
867 22728 SANCHEZ DE MOLINA FERNANDEZ FRANCISCO 50107374 B 2672 DGS
922 22769 VERAS NIETO DAVID 45720349 Y 1945 CPS
939 22812 RISQUERO HEREDIA ISMAEL 39380649 A C 6511 BNM
944 22835 FARRAN BOSCH JOAQUIMA 77831191 L 6287 BZS
981 22571 GARCI S NINES SL B4347562 T 5331 AW
998 22797 FERRER PRUNEDA MONTSERRAT 36182691 B 0786 DTR
1000 22817 FERRER MARIN FERMIN 37716577 G 7528 DTF
1001 22822 URFISA A0826751 0 B 1445 TK
1022 22898 MARTINEZ BEIRO GINES 39907742 M 3779 DGL
1023 22899 SANS BARRERO JOSEP 77786064 H 1877 DLX
1029 22953 TRAVERIA VIOLA MARIA TERESA 37677302 J 8652 BXD
1030 22955 MOLINA DIAZ JUAN 75210650 Y 4707 DPR
1044 22978 ROSELLO TIO JORDI 39704776 Z 7843 CTY
1050 23009 PONCE IBAÑEZ JOSE Mª 39841777 G 9727 CBK
1058 22869 MONICA ORPI MAÑE 39309024 T 5897 BDX
1063 22913 MARTINEZ GASULL ROSA MARIA 47681342 L T 0087 AT
1065 22918 ORELLANA CASADO JACOB 77788824 H C 0739 BNL
1066 22931 PEREZ MARTINEZ JOSEFA 74615694 Z B 8104 KS
1067 22933 MARTINEZ GASULL ROSA MARIA 47681342 L T 0087 AT
1069 22937 MARTINEZ CANTO VICTORIA 46528707 Y 5364 DGW
1070 22938 MARTINEZ MARTI JOSE 77830026 G T 7064 AS
1077 22984 BRAVO ROSAURO CONCEPCION 46652961 Z B 5099 IT
1078 22987 EN NOUALI EL MOHJOUB X2795719 T L 3874 AD
1079 22988 GARCIA BENEITO DIEGO 47764339 D L 4404 X
1080 22997 PLA PEREZ MANEL LLORENÇ 37273050 D 9343 DJW
1081 23012 PONCE IBAÑEZ JOSE Mª 39841777 G 9727 CBK
1085 23086 MUÑOZ ROCA SERGIO 77788534 G 4805 DLX
1088 23090 EL AWNI AHMED X2794318 W 1189 BGC
1093 23131 ALICE EISENBACH SALMON T  005013 T 7386 P
1095 23151 ROSELLO TIO JORDI 39704776 Z 7843 CTY
1097 23154 PIJUAN PONCE SANTIAGO  JOSE 39891525 A B 9389 SS
1099 23159 OLLE ALFONSO JORDI 39858579 Q T 0982 S
1103 23167 MARTIN POZIELLO MARIA SOLEDAD 43683197 X 4311 BSH
1107 23173 EXPOSITO NEVADO JAVIER 43700829 R T 5732 AJ
1109 23204 SENDRA POTAU MAGIN 39845859 S B 5633 TU
1111 23206 MARTINEZ CANTO VICTORIA 46528707 Y 5364 DGW
1117 23226 APARICIO ILLAN NURIA 77297028 P B 0090 NF
1125 23238 EN NOUALI EL MOHJOUB X2795719 T L 3874 AD
1126 23376 LOPEZ MARTI ORIOL 39912125 H T 8473 AN
1128 23000 PALLARES CURTO JORGE MARIA 39683027 T T 4988 BD
1129 23008 MORAN MUÑOZ DAMIAN 04511210 J 0661 BKR
1134 23020 ARQUES GARCIA IXTIAR 39914963 G 5244 DVR
1136 23031 PANESCU IOAN X3837016 H T 2020 AN
1137 23034 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
1144 23056 GUERRERO GRAU SANTIAGO 35092952 N T 2952 AN
1146 23059 ALAÑA BUSQUET PASCUAL 40928071 P T 6828 AV
1147 23060 ZARDOYA AGUSTI LAURA 35089810 K 9722 BPC
1150 23065 FERRER MARIN FERMIN 37716577 G 7528 DTF
1153 23081 EXPOSITO NEVADO JAVIER 43700829 R T 5732 AJ
1154 223942 VALL PEDROL JORGE 46570775 F T 5634 V

Any 2007
1 20217 GARCIA MARTIN MIGUEL 48009371 E C 8033 BKT
3 22424 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
4 23041 MATEU IRANZO MANTSERRAT 39841585 L 8310 BZJ
8 23069 CARRERAS FARRIOL JOSE 47757078 Q 4784 DPY
9 23070 CARRERAS FARRIOL JOSE 47757078 Q 4784 DPY
13 23075 CINEGETICA ALT CAMP SL B4343460 L 8505 Y
14 23097 BARRIENTOS MARTINEZ CRISTIAN 46983672 P 8140 DLC
15 23098 PANESCU IOAN X3837016 H 0708 DDF
20 23136 DIPLEGAS SL B4376876 1 T 4146 AW
23 23140 PEREZ MARTINEZ DOLORES 47757859 S 3005 BHR
31 23212 ANDREU CIVIT MONTSERRAT 39650339 H T 2272 AV
33 23214 MARTINEZ SANCHEZ JOSE MARIA 77785107 G 6874 CTK
37 23219 HERNANDEZ OLMEDO JOSE 34807621 L 9753 DHG
38 23221 EN NOUALI EL MOHJOUB X2795719 T L 3874 AD
40 23239 NOUVILES BAUTISTA JUAN 38774090 T L 7757 AG
44 23245 LIZARTE ALCAINA ANTONIA 40871041 H 4898 BCS
45 23248 LORO FARRAN ALICIA 77831338 M 0054 BBP
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