
OM : Ordenança municipal 

Art. : Article 

Apt. : Apartat 

Op : Opció 

Qualif. : Qualificació de la infracció. 

L: Lleu 

G: Greu 

MG: Molt greu 

RGC : Reglament General de Circulació (Real Decret 1428/2003, de 21 

de novembre) 

CON : Reglament Genral de Conductors (Real Decret 818/2009, de 8 

de maig) 

VEH : REglament General de Vehicles (Real Decret 2822/1998, de 23 

de desembre) 

AOV : Assegurança Obligatòria de vehicles 
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ANNEX QUADRE DE SANCIONS 

 
 

NOMENCLATURA EMPLEADA 

NO aplica procediment art.95.4 

Art.93.2-No aplica pro.abreujat art.77.h),j) 

n),ñ),o),p),q) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM 
  

Descripció FET DENUNCIAT 

 

Qualif. 

 

Import 

 

Punts 

RGC 

CON 

VEH 

RES 

PON 

SA 

BLES Art. Apt. Op 

COMPETÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL 

4 1  Desobeir les normes i/o senyals dels agents de 
l'autoritat que regulen la circulació 

G 
200 4 

143-1-5A U 

4 2  No obeir un vianant les ordres dels agents de l'autoritat 
en servei de regulació del trànsit 

G 
200 

 143-1- -- U 

NORMES GENERALS 

6 1 1 Comportar-se l'usuari de la via de manera que es 

causen molèsties innecessàries o danys als béns i es 
destorba indegudament la circulació 

L 100  2-1-5B U 

 1 2 Comportar-se l'usuari de la via de manera que es causa 
perill a les persones 

L 100  2-1-5A U 

 1 3 Comportar-se l'usuari de la via entorpint indegudament 

la circulació, causant danys al medi ambient 

L 100  LSV 10-1-5A U 

 1 4 Llançar sobre la via objectes o matèries que facin 

perillosa la lliure circulació, parada o estacionament o 
deteriorar aquella o les seves instal·lacions 

G  
200 

 CIR 4-2-5C C 

 1 5 Llançar a la via (el conductor) o en els seus voltants 

qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció 
d'incendis 

MG  
500 

 
6 

CIR 6-1-5E C 

 1 6 Llançar a la via (el passatger) o en els seus voltants 

qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció 
d'incendis 

MG  
500 

 CIR 6-1-5G P 

 1 7 Llançar a la via o en els seus voltants (el conductor) 

qualsevol objecte que pugui produir accidents de 
circulació 

MG  
500 

 
6 

CIR 6-1-5F C 

 1 8 Llançar a la via o en els seus voltants (el passatger) 

qualsevol objecte que pugui produir accidents de 
circulació 

MG  
500 

 CIR 6-1-5H P 

6 2  Manifestar-se incorrectament de paraula o 
desconsiderament vers els agents de l'autoritat 

L 100   U 

6 3 1 Obrir les portes i/o iniciar la baixada d'ocupants del 
vehicle sense haber-lo aturat completament 

L 100  114-1-5B U 

 3 2 No adoptar totes les mesures de control del vehicle per 

evitar que es posi en moviment abans de baixar-ne o 

d'estacionar-lo 

L 100  92-3-5A T,C,A 

 3 3 No fer ús el conductor del vehicle, o no fer-ho de 

manera adequada, de l'armilla reflectora reglamentària 

quan surti del vehicle, ocupant la calçada o el voral en 
una via interurbana 

G  

200 

 

4 

CIR 118-3-5C C 

6 4  Conduir sense especial precaució davant la proximitat 
de nens, persones grans, invidents o amb disminució 

G 
200 

  C 

6 5a  Entorpir la marxa de la resta d’usuaris de la via pública L 100   C 

6 5b  No adequar la conducció a les característiques de la via. L 100   C 

6 5c  Conduir    sense    la    diligència    i    les    precaucions 
necessàries per tal d'evitar qualsevol dany propi o aliè 

G 
200 

 3-1-5C C 

6 5d 1 Conduir de forma negligent provocant un risc rellevant 

per als altres usuaris de la via pública (ESPECIFICAR) 

G  
200 

 3-1-5B C 

6 5d 2 Circular de forma negligent. Fent ziga-zaga G 200  3-1-5B/C C 

http://www.guixers.cat/


6 5e 1 Conduir de forma manifestament temerària 
(ESPECIFICAR) 

MG 
500 6 3-1-5A C 

6 5f  Circular amb les portes del vehicle obertes L 100 
  C 

6 5g  Circular  sense  cap  tipus  d’enllumenat  en  situació  de 
falta o disminució de visibilitat 

G 
200 

 101-1-5D C 

6 5h  Portar   els   llums   de   posició   apagats,   un   vehicle 
immobilitzat, estant obligat a utilitzar-los. 

G 
200 

 105-1-5A/5B C 

6 5i  No  senyalitzar  amb  antelació  suficient,  l’inici  d’una 
maniobra 

L 100  109-1-5A C 

6 5j  Forçar velocitats i/o acceleracions brusques L 100 
  C 

6 8 1A CONDUIR EL VEHICLE RESSENYAT SENSE TENIR 

L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA CORRESPONENT 
MG 500 

 CON-01-1-5A C 

 8 1B CONDUIR EL VEHICLE RESSENYAT SENSE TENIR 

L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA VALIDA A ESPANYA, ESSENT 

TITULAR D'UN PERMÍS ESTRANGER EQUIVALENT 

 
G 

 
200 

 CON-01-1-5B C 

 8 1C CONDUIR UN VEHICLE AMB UN PERMIS O LLICENCIA QUE NO 

L'HABILITA PER FER-HO (ESPECIFICAR TIPUS DE VEHICLE I 

LLICENCIA) 

 
MG 

 
500 

 
4 

CON-01-1-5C  

 8 2A CIRCULAR AMB UN VEHICLE QUE NO DISPOSA DE LA 

CORRESPONENT AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA (Permís de 

Circulació i/o Targeta d’Inspecció Tècnica) 

 
MG 

 
500 

 VEH-1-1-5B T 

C 

 8 2B CIRCULAR AMB EL VEHICLE RESSENYAT ESTANT SUSPES EL 

PERMIS DE CIRCULACIÓ DEL MATEIX 
G 200 

 VEH-1-2-5C T 

C 

 8 3A CIRCULAR AMB EL VEHICLE RESSENYAT (CICLOMOTOR)I NO 

EXHIBIR A L'AGENT LA PÒLISSA O EL REBUT VIGENT DE 

L'ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL, NO 

COMPLINT EL PROPIETARI DEL VEHICLE AMB L'OBLIGACIÓ DE 

SUBSCRIURE'L I MANTENIR-LO EN VIGOR. 

 

 
MG 

 

 
1000 

 AOV-2-1-5F T 

 8 3B CIRCULAR AMB EL VEHICLE RESSENYAT (MOTOCICLETES)I NO 

EXHIBIR A L'AGENT LA PÒLISSA O EL REBUT VIGENT DE 

L'ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL, NO 

COMPLINT EL PROPIETARI DEL VEHICLE AMB L'OBLIGACIÓ DE 

SUBSCRIURE'L I MANTENIR-LO EN VIGOR. 

 

 
MG 

 

 
1250 

 AOV-2-1-5G T 

 8 3C CIRCULAR AMB EL VEHICLE RESSENYAT (TURISME)I NO EXHIBIR 

A L'AGENT LA PÒLISSA O EL REBUT VIGENT DE L'ASSEGURANÇA 

OBLIGATÒRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL, NO COMPLINT EL 

PROPIETARI DEL VEHICLE AMB L'OBLIGACIÓ DE SUBSCRIURE'L I 

MANTENIR-LO EN VIGOR. 

 

 
MG 

 

 
1500 

 AOV-2-1-5H T 

 8 3D CIRCULAR AMB EL VEHICLE RESSENYAT (DE 3A CATEGORIA)I 

NO EXHIBIR A L'AGENT LA PÒLISSA O EL REBUT VIGENT DE 

L'ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL, NO 

COMPLINT EL PROPIETARI DEL VEHICLE AMB L'OBLIGACIÓ DE 

SUBSCRIURE'L I MANTENIR-LO EN VIGOR. 

 
 

MG 

 
 

2800 

 AOV-2-1-5I T 

 
CONDUCTORS I USUARIS 

7 1 1 Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de 
moviments 

L 100  18-1-5A C 

 1 2 Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari 
de visió 

L 100  18-1-5B C 

 1 3 Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent 
a la conducció 

L 100  18-1-5C C 

 1 4 Conduir un vehicle sense  mantenir la  posició adequada 

o sense fer-la mantenir als passatgers o col·locant 

objectes o animals de manera que interfereixen la 

conducció 

L 100  18-1-5D (5E 

animals) 

C 

 1 5 Circular  darrera d'un  vehicle sense deixar espai lliure 

que permeti detenir-se sense col·lidir en cas de frenada 

brusca del vehicle que el precedeix 

G 200 4 54-1-5A C 

7 2 1 Ocupació excessiva del vehicle, augmentant en un 50% 
les places autoritzades, excloent el conductor 

G 200  9-1-5B C 

 2 2 Transportar en el vehicle un nombre de persones 

superior al de places autoritzades sense arribar al 50% 

L 100  9-1-5A C 

7 3 1 Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o 

qualsevol altres sitstema de comunicació que requereix 

intervenció manual del conductor, incompatible amb 

l'obligatòria atenció pemanent a la conducció com 

navegadors o sistemes de comunicació 

G 200 3 18-2-5B C 

 3 2 Conduir utilitzant pantalles visuals incompatibles amb 

l'atenció permanent a la conducció 

G 200 3 18-1-5F C 

 3 3 Conduir utilitzant cascs o auriculars connectats a 

aparelles receptors o reproductors de so o altres 

dispositius que disminueixen l'atenció permanent a la 

conducció 

G 200 3 18-2-5A C 

 3 4 Utilitzar, mantenint-lo ajustat entre el casc i el cap de 

l'usuari,   un    dispositiu de telefonia movil mentre 

condueix 

G 200 3 LSV 76 - 5B C 

 3 5 Utilitzar, subjectant-lo amb la mà, dispositius de 

telefonia mòbil mentre es condueix 

G 200 6 LSV 76 - 5A C 

7 4 1 No fer ús el conductor del vehicle, o no fer-lo de manera 

adequada,    del    corresponent    casc    de    protecció 
homologat o certificat 

G  
200 

 
4 

CIR 118-1-5C C 

 4 2 No fer ús el passatger del vehicle, o no fer-lo de manera 

adequada,    del    corresponent    casc    de    protecció 
homologat o certificat 

G  
200 

 CIR 118-1-5D C 



 4 3 No utilitzar el conductor del vehicle, o no fer-ho de forma 

adequada, el cinturó de seguretat , correctament cordat 

G  

200 
 

4 
117-1-5E C 

4 4 No utilitzar l'ocupant del vehicle, o no fer-ho de forma 

adequada, el cinturó de seguretat , correctament cordat 

G  

200 
 117-1-5F O 

7 5 1 NO UTILITZAR EL PASSATGER DEL VEHICLE EL CINTURO DE 

SEGURETAT, CORRECTAMENT CORDAT (MAJORS D'EDAT I 

MENORS NO INCLOSOS EN CASOS PARTICULARS) 

 
G 

 
200 

 117-1-5D O 

 5 2 CIRCULAR AMB UN MENOR D'EDAT, D'ESTATURA IGUAL O 

INFERIOR A 135 CMS, SENSE UTILITZAR, O SENSE FER-HO DE 

FORMA ADEQUADA, UN SISTEMA DE RETENCIÓ INFANTIL 

HOMOLOGAT, ADAPTAT A LA SEVA TALLA I PES I EN LES 

CONDICIONS REGLAMENTARIAMENT EXIGIDES 

 

 
G 

 

 
200 

 

 
3 

117-3-5C C 

 5 3 CIRCULAR AMB UN MENOR D'EDAT, D'ESTATURA IGUAL O 

INFERIOR A 135 CMS, EN EL SEIENT DE DAVANT , INCUMPLINT 

ELS SUPOSITS EXCEPCIONALS I CONDICIONS EXIGIDES 

REGLAMENTARIAMENT (VEHICLES DE 9 PLACES O MENYS) 

 

G 

 

200 

 117-3-5C C 

7 6 1 Conduir el vehicle portant instal·lat un inhibidor de radar o cinemònetre 

o altres mecanismes o sistemes encaminats a eludir o interferir en els 

sistemes de vigilància del tràfic 

 

MG 

6.000 

(SENSE 

REDUCCI 
Ó) 

 
6 

LSV-77- -5A C 

7 6 2 Conduir el vehicle ressenyat portant mecanismes de detecció de radars 

o cinemometres 

 
G 

 
200 

 
3 

LSV-13-6-5C C 

7 6 3 Conduir el vehicle ressenyat emetent o fent senyals amb la finalitat 

d'eludir o interferir en el correcte funcionament dels sistemes de 

vigilància del trànsit 

 
L 

100  LSV 13-6-5D  

7 7  
 

 
1 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

Conduir amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior 
a la determinada reglamentàriament 

     

CONDUCTORS EN GENERAL      

De 0,26 fins a 0,50 mil·ligrams per litre MG 500 4 20-1-5E C 

Superior a 0,50 mil·ligrams per litre MG 1.000 6 20-1-5I C 

RESTA DE CONDUCTORS :  

• De vehicles destinats al transport de mercaderies amb 

MMA>3.500 Kgs 

• De vehicles destinats al transport de viatgers de més 

de 9 places, de servei públic 

• De vehicles de transport públic i vehicles destinats al 

transport escolar o de menors 

• De vehicles de transport de mercaderies perilloses, de 

serveis d'urgència i de transports especials 

• De  vehicles  amb  permís  o  llicència  de  conducció 
d'antiguitat inferior als dos anys 

De 0,16 fins a 0,30 mil·ligrams per litre MG 500 4 20-1-5G C 

Superior a 0,30 mil·ligrams per litre MG 1.000 6 20-1-5K C 

   MENORS D'EDAT      

7 7 5 Circular un menor d'edat amb taxa d'alcohol en sang 

superior a 0 grams per litre o d'alcohol en aire espirat 
superior a 0 mil·ligrams per litre 

MG  

500 
 LSV 14-1-5B  

C 

  6 Circular un menor d'edat (amb sanció ferma per 

alcoholemia l'any anterior) amb taxa d'alcohol en sang 

superior a 0 grams per litre o d'alcohol en aire espirat 
superior a 0 mil·ligrams per litre 

MG  
1.000 

 LSV 14-1-5C C 

7 7 7 CIRCULAR AMB EL VEHICLE RESSENYAT TENINT EN 

L'ORGANISME PRESENCIA DE DROGUES 
MG 1000 6 

LSV-14-1-5A C 

7 8 1 NO SOTMETRE'S A LES PROVES DE DETECCIÓ D'ALCOHOL, 

HAVENT ESTAT REQUERIT PELS AGENTS ENCARREGATS DE LA 

VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT 

 
MG 1000 6 

CIR-21-1-5F C 

 8 2 NO SOTMETRE'S A LES PROVES DE DETECCIÓ D'ALCOHOL O DE 

PRESENCIA DE DROGUES EN L'ORGANISME 
MG 1000 6 

LSV-14-2-5A C 

 8 3 NO SOTMETRE'S A LES PROVES DE DETECCIÓ D'ALCOHOL, 

ESTANT IMPLICATS EN UN ACCIDENT DE TRÀNSIT O HAVENT 

COMÈS UNA INFRACCIÓ AL QUE DISPOSA LA LLEI SOBRE 

TRÀNSIT 

 

MG 

 
1000 

 
0 

LSV-14-2-5B U 

 8 4 NO SOTMETRE'S A LES PROVES DE DETECCIÓ DE LA POSSIBLE 

PRESENCIA DE DROGUES EN L'ORGANISME, ESTAN IMPLICATS 

EN UN ACCIDENT DE TRÀNSIT O HAVENT COMÈS UNA INFRACCIÓ 

AL QUE DISPODA LA LSV 

 

MG 

 
1000 

 
0 

LSV-14-2-5C U 

8 1  Incomplir les normes en matèria d'auxili en vies 
públiques 

MG 500 0 
LSV-77 - 5K C 

8 1a 1 En cas d'accident, no aturar-se aviat i sense crear perill G 
200 

0 129-2-5A C 

 1a 2 Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per 

a la circulació, en trobar-se implicat en un accident de 
circulació 

G  
200 

 129-2-5A C 

8 1b 1 No prestar col·laboració en l'escenari d'un accident quan 
sigui necessari 

G 
200 

 129-2--- U 

 1b 2 No mantenir la seguretat de la circulació en l'escenari 
d'un accident 

G 
200 

 129-2-- U 

8 1c  Modificar, l'usuari de la via implicat en un accident de 

circulació, l'estat de les coses o les proves que poden 
ser útils per determinar responsabilitats 

L 100  129-2-- U 

8 1d 1 Fugir del lloc de l'accident, estant-hi implicat, sense 

facilitar les dades a la resta de persones implicades i als 
agents de l'autoritat. 

G  
200 

 129- C,U 

 1d 2 No col·laborar amb els agents de l'autoritat, en trobar-se 
implicat en un accident de circulació 

G 
200 

 129-2-5B C,U 



 1d 3 No avisar als agents de l’autoritat o no quedar-se o no 

tornar al lloc de l’accident fins que arribin els agents, en 

trobar-se implicat en un accident amb victimes o ferits. 

L 100  129-2- C,U 

8 1e  No facilitar dades sobre la pròpia identitat o del vehicle 

si ho demanen altres implicats o els agents de l'autoritat 

G  
200 

 129-2-5H/J C,U 

  

CARRILS RESERVATS.CARRIL BICI 

10 1  Circular   per   carrils   reservats   o   destinats   a   una 
determinada categoria de vehicles 

G 
200 

 160 C 

  

SENYALITZACIÓ 

12 1b 1 No respectar la senyalització circumstancial que 
modifica el règim normal d'utilització d'una via 

G 
200 

 144-1- C 

  2 No respectar les instruccions, de compliment obligatori, 
inscrites en un panell de missatge variable 

G 
200 

 144-1-5A C 

  3 No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant 
un senyal d'abalissament 

G 
200 

 144-2-5A C 

12 1c 1 No respectar, un vianant, el llum vermell d'un semàfor G 200  145- --5A V 

 1c 2 No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell 
no intermitent d'un semàfor 

G 
200 4 146- --5A C 

 1c 3 No respectar el conductor del vehicle el llum vermell no 

intermitent d'un semàfor situat en una intersecció, 

internant-se en aquesta 

G  

200 
4 146- --5D C 

 1c 4 No detenir-se el conductor d'un cicle o ciclomotor davant 
el llum vermell d'un semàfor 

G 
200 4 148-1--5A C 

12 1d O1 NO OBEIR UN SENYAL DE PROHIBICIÓ O RESTRICCIÓ 

NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O 

RESTRICCIÓN 

G  
200 

 154--5A C 

  1 No adequar el comportament davant el missatge d'altres 
senyals lluminoses 

G 
200 

 146 C 

  2 No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria 
(STOP) 

G 
200 4 151-2-5B C 

  3 No detenir-se en el lloc prescrit pel senyal de cediu el 
pas 

G 
200 4 151-2-5A C 

  4 No obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe 
de vehicles 

L 100  152- --5B C 

  5 No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota 
classe de vehicles en ambdós sentits 

G 
200 

 152- --5A C 

  6 No obeir el senyal de restricció de pas L 100  153- --5A C 

  7 No obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles la 

massa en càrrega dels quals sigui superior a la indicada 

G  
200 

 153- --5C C 

  8 No obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles la 

longitud dels quals, inclosa la càrrega sigui superior a la 

indicada 

G  
200 

 153- --5E C 

  9 No obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles 

l'amplada dels quals, inclosa la càrrega sigui superior a 
la indicada 

G  
200 

 153- --5F C 

  10 no obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles 

l'altura dels quals, inclosa la càrrega sigui superior a la 

indicada 

G  
200 

 153- --5G C 

12 1e 1 No detenir-se en el lloc prescrit per un senyal horitzontal 
de detenció obligatòria o STOP 

G 
200 4 169- --5B C 

  2 No cedir el pas a d'altres vehicles en un lloc prescrit per 
un senyal horitzontal de cediu el pas 

G 
200 4 169- --5A C 

  3 No respectar una linia blanca longitudinal continua 
sense causa justificada 

G 
200 

 167- --5A C 

  4 Circular sobre una linia blanca longitudinal discontinua, 
sense causa justificada 

G 
200 

 167- --5B C 

  5 Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) 

emmarcat per una línia contínua. 

L 100  170- --5B C 

  6 Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca 

groga en "zig zag" 

L 100  171- -5B C 

  7 Parar o estacionar en una zona senyalitzada amb una 

marca groga longitudinal contínua 

L 100  171- -5C C 

  8 Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca 
groga longitudinal discontínua 

L 100  171- -5D C 

  9 Quedar-se detingut en una quadrícula de marques 
grogues 

L 100  171 C 

     100    

12 2  No obeir el senyal més restrictiu en el cas de 

prescripcions indicades per senyals del mateix tipus en 
aparent contradicció 

L 100  133-2--5B U 

13 2  No utilitzar la senyalització determinada 

reglamentàriament, quan les senyals es destinen al 
servei de propietaris particulars 

L 100   U 

13 3 1 No obeir la senyalització reglamentària utilitzada pel 

personal de les empreses encarregades de la regulació 

i balisa del trànsit que afecten la circulació 

L 100   U 

13 3 2 NO SENYALITZAR REGLAMENTÀRIAMENT LES OBRES QUE 

DIFICULTIN LA CIRCULACIÓ VIAL TANT DE DIA COM DE NIT G 200 
 140- -5F E 



 3 3 NO ABALISAR LLUMINOSAMENT LES OBRES REALITZADES EN LA 

VIA DURANT LES HORES NOCTURNES 
G 200 

 140- - 5G E 

14 2  Instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar qualsevol 

classe de senyalització fixa o provisional sense 
autorització municipal ni causa justificada 

 
MG 

 
3.000 

 142- -5B 

(LSV 58.2) 

Autor 

14 3 1 Modificar o manipular la senyalització d'una via , de 

manera que pugui induir a confusió, se'n redueixi la 

visibilitat o eficàcia, o que pugui deteriorar-se o distreure 
l'atenció dels usuaris 

 
 

MG 

 
 

3.000 

 142-3-5A/5B 

(LSV 58.3) 

Autor 

 3 2 Col·locar un tendal, cartell, anunci o qualssevol 

instal·lació en general que impedeixi o dificulti la 
visibilitat de senyals verticals de trànsit o semàfors. 

 
L 

100  142-3-5D Autor 

14 4  Col·locar en un senyal vertical o horitzontal de trànsit, 

semàfor, senyalització d'obres o abalisament a la via 

pública, o al seu voltant, qualssevol tipus de publicitat o 
instal·lació anàloga 

 

L 

100  142-3-5D Autor 

  

VIANANTS 

15 1  Circular un vianant, per la calçada, podent-ho fer per la 
vorera, voral o lloc destinat a aquesta funció 

L 100  121-1-5A V 

15 2  Transitar per la calçada o voral de forma imprudent 

sense acostar-se tant com sigui possible a la vora 

exterior, de manera que s'entorpeix la circulació 

L 100  122-5-5A V 

15 3 1 Creuar per la calçada fora del pas de vianants. L 100  124-1-5A V 

 3 2 Creuar la calçada sense fer-ho de forma perpendicular a 
la mateixa 

L 100  124-3-5A V 

 3 3 Endarrerir-se en creuar la calçada i detenir-se sense 
necessitat, entorpint el pas als altres usuaris. 

 100  124-3-5B V 

15 4 1 Circular per la calçada sobre un monopatí, patinet o 
aparell similar sense causa justificada 

L 100  121-4-5A V 

  2 Circular per la vorera o carrer residencial sobre un L 100  121-4-5B V 

  3 Circular sobre un monopatí, patinet o aparell similar sent 
arrossegat per un altre vehicle 

L 100  121-4-5C V 

  4 Fer competicions de velocitat amb monopatins, patinets 
o similars 

L 100  121-4-5A V 

  5 Fer exhibicions d'habilitats amb monopatins, patinets o 

similars que puguin suposar un perill per a la resta 

d'usuaris o que danyin el mobiliari urbà, el paviment o 
les instal·lacions 

L 100  121 Autor 

18 1a  Transitar per la calçada per zona no destinada als 

vianants quan hi ha un voral o zona peatonal practicable 

L 100  121-1-5B V 

 1b  No respectar, un vianant, el llum vermell d'un semafor o 
d'una senyalització especifica que l'afecti 

L 100  145- --5A V 

 1c 1 Circular un vianant de forma que molesti a la resta 
d'usuaris de la via 

L 100  122 V 

 1c 2 No deixar lliure la calçada un vianant, en advertir els 
senyals òptics i acústics dels vehicles prioritaris 

L 100  122-7-5A V 

 1c 3 Destorbar un vianant inútilment, als conductors dels 

vehicles en un carrer residencial degudament 

senyalitzat 

L 100  122-8-5A V 

 1d  Pujar o baixar d'un vehicle en marxa L 100  114-2-5B U 

 1e  Esperar els autobusos i la resta de vehicles de servei 
públic, fora dels refugis o voravies envaint la calçada 

L 100  122-6 V,U 

 1f  Penjar-se o posar-se al damunt d'un vehicle en 
moviment 

L 100   Autor 

19   Circular amb un vehicle per zones de vianants i àrees 
reservades sense autorització municipal 

G 
200 

 121-5-5A C 

  

VELOCITAT I LÍMITS 

20 1  Circular a una velocitat superior, estan limitada a 30 
KM/h 

   50-1- C 

• Circular amb velocitat excedida entre 31 i 50 KM/h G 100 0  

• Circular amb velocitat excedida entre 51 i 60 KM/h G 300 2  

• Circular amb velocitat excedida entre 61 i 70 KM/h G 400 4  

• Circular amb velocitat excedida entre 71 i 80 KM/h G 500 6  

• Circular a més de 80 KM/h MG 600 6  

Circular a una velocitat superior, estan limitada a 40 
KM/h 

    

• Circular amb velocitat entre 41 i 60 KM/h G 100 0  

• Circular amb velocitat entre 61 i 70 KM/h G 300 2  

• Circular amb velocitat entre 71 i 80 KM/h G 400 4  

• Circular amb velocitat entre 81 i 90 KM/h G 500 6  

• Circular a més de 90 KM/h MG 600 6  

Circular a una velocitat superior, estan limitada a 50 
KM/h 

    

• Circular amb velocitat entre 51 i 70 KM/h G 100 0  

• Circular amb velocitat entre 71 i 80 KM/h G 300 2  

• Circular amb velocitat entre 81 i 90 KM/h G 400 4  

• Circular amb velocitat entre 91 i 100 KM/h G 500 6  

• Circular a més de 100 KM/h MG 600 6  

Circular a una velocitat superior, estan limitada a 60 
KM/h 

    

• Circular amb velocitat entre 61 i 90 KM/h G 100 0  

• Circular amb velocitat entre 91 i 110 KM/h G 300 2  



   • Circular amb velocitat entre 111 i 120 KM/h G 400 4   

• Circular amb velocitat entre 121 i 130 KM/h G 
500 

6  

• Circular a més de 130 KM/h MG  

600 
6  

Circular a una velocitat superior, estan limitada a 70 

KM/h 

    

• Circular amb velocitat entre 71 i 100 KM/h G 100 0  

• Circular amb velocitat entre 101 i 120 KM/h G 
300 

2  

• Circular amb velocitat entre 121 i 130 KM/h G 400 4  

• Circular amb velocitat entre 131 i 140 KM/h G 
500 

6  

• Circular a més de 140 KM/h MG 600 6  

Circular a una velocitat superior, estan limitada a 80 
KM/h 

    

• Circular amb velocitat entre 81 i 110 KM/h G 100 0  

• Circular amb velocitat entre 111 i 130 KM/h G 300 2  

• Circular amb velocitat entre 131 i 140 KM/h G 400 4  

• Circular amb velocitat entre 141 i 150 KM/h G 500 6  

• Circular a més de 150 KM/h MG 600 6  

20 2  Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en 

el seu cas, detenir-se quan les circumstàncies ho 

exigeixen 

G  
200 

 46-1-5A C 

21 1 1 Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha 

vianants a la part de la via que el vehicle està utilitzant o 

quan es pot preveure racionalment que hi irrompran 

G  

200 

 46-1- C 

 1 2 Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha 

nens, gent gran, invidents o altres persones amb 

disminució a la part de la via que el vehicle està 
utilitzant 

G  

200 

 46-1- C 

 1 3 Circular sense moderar prou la velocitat quan es pot 

preveure racionalmet que irrompran a la via nens, gent 
gran, invidents o altres persones amb disminució 

G  
200 

 46-1- C 

 1 4 Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a 
cicles circulant 

G 
200 

 46-1- C 

 1 5 Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a 

un mercat, centre docent o en llocs de gran afluència de 
vianants. 

G  
200 

 46-1- C 

21 2  Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a 

un pas de vianants no regulat per semàfor o per un 
agent de circulació 

G  
200 

 46-1- C 

21 3  Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a 
un autobús en situació de parada 

G 
200 

 46-1- C 

21 4 1 Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha 
paviment lliscant 

G 
200 

 46-1- C 

 4 2 Circular sense moderar prou la velocitat quan pugui 

esquitxar-se o projectar-se aigua als altres usuaris de la 

via 

G  
200 

 46-1- C 

21 5  Circular sense moderar prou la velocitat en a costar-se a 

un pas a nivell, a una glorieta o a una intersecció en què 

no és té prioritat 

G  
200 

 46-1- C 

21 6  Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a G 200  46-1- C 

21 7 1 Circular sense moderar prou la velocitat quan les 

circumstàncies de la via o dels vehicles no permetin 

realitzar l'encreuament amb un altre vehicle amb 
seguretat 

G  

200 

 46-1- C 

 7 2 Circular sense moderar prou la velocitat quan les 

circumstàncies meteorològiques o ambientals no 

permetin realitzar l'encreuament amb un altre vehicle 
amb seguretat 

G  

200 

 46-1- C 

21 8  Circular sense moderar prou la velocitat en cas 
d'enlluernament 

G 
200 

 46-1- C 

21 9  Circular sense moderar prou la velocitat en els casos de 

boira densa, pluja intensa, nevada o núvols de pols o 

fum 

G  
200 

 46-1- C 

21 10  Circular sense moderar prou la velocitat en zones de 
trànsit mixt 

G 
200 

 46-1- C 

22  1 Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense 

causa justificada, entorpint la marxa de la resta de 

vehicles 

G  
200 

 49-1-5A C 

  2 Reduir considerablement la velocitat del vehicle sense 
advertir-ho prèviament. 

G 
200 

 53-1-5A C 

  3 Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·licsió per 
als vehicles que el segueixen 

G 
200 

 53-1-5B C 

22  4 Circular darrere d'un altre vehicle sense deixar espai 

lliure que li permeti detenir-se, sense col·lidir, en cas de 
frenat brusc del que el precedeix 

G  
200 
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CIR 54-1-5A C 

23 1 1 Realitzar una prova esportiva en una via objecte de la 

legislació de trànsit sense haver obtingut l'autorització 

adminitrativa prèvia 

MG  
500 

 55-1-5A C 



23 1 2 Realitzar qualsevol acte que suposi l'ocupació de la via 

pública sense la corresponent autorització municipal 
(carreres, concursos, 

MG  
500 

 55-1 C 

23 1 3 Realitzar una prova esportica incomplint les condicions 
fixades en l'autorització administrativa 

MG 
500 

 55-1 C 

23 2  Portar a terme una competició o carrera entre vehicles, 
sense autorització 

MG 
500 6 55-2-5A C 

  

SENTIT DE LA CIRCULACIÓ I MANIOBRES 
   Sentit de la circulació      

24 1 1 No circular per la dreta de la calçada en una via 
genèrica 

G 
200 

 29-1-5A C 

 1 2 No circular per la via el més a prop possible de la vora 

dreta de la calçada deixant completament lliure la meitat 

d'aquesta que correspongui als que puguin circular en 

G  
200 

 29-1--5A C 

24 3 1 Efectuar un canvi de carril de forma injustificada o 

incorrecta (ESPECIFICAR) 

G  
200 

  C 

 3 2 Canviar de carril sense respectar la prioritat del que 

circula pel carril que es pretén ocupar 

G 
200 

 74-2-5A C 

 3 3 No circular pel carril de la dreta amb un vehicle pesant o 
de circulació lenta 

G 
200 

  C 

24 4  Circular per sobre de les marques de separació de 
carrils 

G 
200 

   

24 5  Circular en sentit contrari a l'estipulat MG 500 6 29-2-5A C 

24 6 1 Circular amb el vehicle per sobre dels vorals, les 
voreres i zones per als vianants 

G 
200 

 30-1-5A C 

 6 2 Circular pel voral, no existint raons d'emergència, amb 
un vehicle automòbil 

G 
200 

 30-1--5A C 

   Maniobres      

25 1 1 No adoptar les mesures de precaució en iniciar la marxa 
(ESPECIFICAR) 

G 
200 

 72 C 

 1 2 Senyalitzar de forma incorrecta l'inici de la marxa L 100 
 72 C 

 1 3 Incorporar-se a la circulació el conductor d'un vehicle 
sense cedir el pas a altres vehicles 

G 
200 

 72-1-5A C 

 1 4 Incorporar-se a la circulació el conductor d'un vehicle 

sense cedir el pas a altres vehicles, existint perill per a 
altres usuaris 

G  

200 
4 72-1-5B C 

 1 5 No advertir el conductor d'un vehicle mitjançant els 

senyals òptics oportuns la maniobra d'incorporació a la 
circulació 

G  
200 

 72-3-5A C 

 1 6 Incorporar-se a una via d'ús públic, des d'un camí 

exclusivament privat, sense cedir el pas a altres 
vehicles que circulen 

G  
200 

 72-2-5A C 

 1 7 Incorporar-se a una via d'ús públic, des d'un camí 

exclusivament privat, sense cedir el pas a altres 
vehicles que circulen, amb perill per a altres usuaris 

G  

200 
4 72-2-5B C 

25 2 1 No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de 

viatgers la incorporació a la circulació des d'una parada 
senyalitzada 

L 100  73-1-5B C 

 2 2 No facilitar la incorporació d'altres vehicles a la 
circulació, sent possible fer-ho 

L 100  73-1-5A C 

   Canvi de direcció i desplaçament lateral      

26 1  Efectuar un canvi de carril sense respectar la prioritat 
establerta 

G 
200 

 74-2-5A C 

 2  Fer un canvi de direcció sense advertir-ho prèviament 

amb prou antelació als conductors dels vehicles que 
circulen darrere 

G  
200 

 74-1-5A C 

 3  Fer un canvi de direcció per prendre una altra via amb 
perill per als que s'acosten en sentit contrari 

G 
200 

 74-1-5B C 

 4  No advertir el propòsit de realitzar la maniobra de canvi 

de direcció amb els senyals òptics corresponents 

G  
200 

 75-1-5A C 

 5  No advertir la maniobra de canvi de direcció amb 

suficient antelació i en el menor espai i temps possibles. 

G  
200 

 75-1-5B C 

 6  Fer un canvi de direcció cap a la dreta en una calçada 

de sentit únic sense situar-se tant a prop com sigui 

possible de la vora dreta de la calçada 

G  
200 

 75-1-5B C 

 7  Fer un canvi de direcció cap a l' esquerra en una 

calçada de sentit únic sense situar-se tant a prop com 
sigui possible de la vora esquerra de la calçada 

G  
200 

 75-1-5B C 

 8  Fer un canvi de direció a l'esquerra sense tenir prou 
visibilitat 

G 
200 

 74-1-5C C 

 9  Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el 
lloc adequat amb l'antelació necessària 

G 
200 

 75-1-5B C 

26 10  Avançar a un cicle o conjunt d'ells sense ocupar el carril 

contigu o contrari, en el seu cas, de la calçada, no 

guardant una amplària de seguretat de, almenys, 1,5 
metres 

G  

200 

 

6 

LSV 35-4-5A C 

26 11  Avançar a un cicle o conjunt d'ells, sense canviar 

completament de carril, existint en la calçada més d'un 

carril per sentit 

G  
200 

 LSV 35-4-5B C 

 12  Avançar posant en perill o entorpint a ciclistes que 
circulin en sentit contrari 

G 
200 6 

CIR-85-4-5B C 

   Canvi de sentit      



27 1  Efectuar un canvi de sentit de la marxa sense advertir el 

seu propòsit a la resta dels usuaris amb els senyals 
preceptius sense l'antelació suficient 

G  
200 

 78-1--5A C 

 2  Realitzar un canvi de sentit de la marxa posant en perill 
a altres usuaris de la via 

G 
200 3 78-1--5B C 

 3  Realitzar un canvi de sentit de la marxa obstaculitzant a 
altres usuaris de la via 

G 
200 

 78-1--5C C 

 4  Efectuar un canvi de sentit de la marxa no triant un lloc 
adequat per efectuar la maniobra 

G 
200 

 78-1--5D C 

 5  Romandre en la calçada per efectuar un canvi de sentit 

impedint continuar la marxa dels vehicles que circulen 

darrere del seu, podent sortir d'aquella pel seu costat 
dret 

G  

200 

 78-1--5E C 

 6  Efectuar un canvi de sentit de la marxa en lloc prohibit G 
200 3 79-1--5A C 

 7  Efectuar un canvi de sentit de forma incorrecta G 200 3 Id. C 

 8  Efectuar un canvi de sentit amb línia longitudinal 
contínua 

G 
200 3 Id. C 

 9  Efectuar un canvi de sentit de marxa en un revolt G  
200 

3 Id. C 

 10  Efectuar un canvi de sentit de marxa en un pont G 200 3 Id. C 

 11  Efectuar un canvi de sentit de marxa en un túnel G 200 3 Id. C 

 12  Efectuar un canvi de sentit de marxa en una cruïlla G 200 3 Id. C 
   Maniobra marxa enrere      

28 1  No adoptar les precaucions obligatòries en efectuar 

marxa enrere 

G  
200 

 81-1 C 

 2  Circular marxa enrere podent evitar-ho amb una altra 

maniobra 

G 
200 

 80-1--5A C 

 3  Recòrrer marxa enrere una distància superior a 15 
metres 

G 
200 

 80-2-5A C 

 4  Fer marxa enrere en una cruïlla o envair-la, en efectuar 
una maniobra de la qual és complementària 

G 
200 

 80-2-5B C 

 5  Circular en sentit contrari a l'estipulat fent-ho marxa 
enrere en un tram llarg de la via 

MG 
500 6 80-4--5A C 

 6  Efectuar la maniobra de marxa enrere sense assegurar- 

se que no constituirà perill pels altres usuaris de la via 

G  
200 

 81-1--5A C 

  

EMISSIÓ DE PERTORBACIONS I CONTAMINANTS 

29 1  Circular amb un vehicle que emet pertorbacions 
electromagnètiques 

G 
200 

 7-1--5A T 

29 4a  Circular amb l'escapament lliure, incomplint les 

condicions tècniques reglamentàries sense portar 

instal·lat el preceptiu dispositiu silenciador d'explosions 

G  
200 

 7-2-5A T,C 

29 4b  Circular amb el tub d’escapament modificat o no 

homologat per al tipus de vehicle en el qual està 

instal·lat 

G  
200 

 7-1-5D T,C 

 4c  Circular produint nivells d'emissió de soroll per damunt 
els límits reglamentàriament establerts 

G 
200 

 7-1-5B T,C 

 4d  Circular produint excés de gasos o fums en valors 

superiors als límits establerts o incomplint les 
condicions tècniques reglamentàries 

G  
200 

 7-1-5C T,C 

 4e 1 Circular produint sorolls innecessaris (ESPECIFICAR) L 100  7-1- C 

 4e 2 Circular produint sorolls ocasionats per acceleracions 

brusques, tubs d'escapaments alterats, equips de 
música o altres circumstàncies anòmales 

L 100   C 

 4f  Utilitzar megafonia externa en el vehicle sense 
autorització municipal 

L 100   C 

 4g  Utilitzar aparells de reproducció de so amb un volum elev L 100   C 

 4h  No col·laborar el conductor d'un vehicle en les proves 

de detecció que permetin comprovar una possible 

deficiència en el mateix de pertorbacions 
electromacnètiques, sorolls, gasos o fums. 

L 100  7-1-5E C 

  

PRIORITAT DE PAS 

31 1  No cedir el pas a un vehicle amb prioritat en servei 
d'urgència 

G 
200 

 69- -5A C 

31 2 1 No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, obligant G 200 4 56-1-5A C 

 2 2 No cedir el pas en una intersecció sense senyalitzar, als 

vehicles que accedeixen per la seva dreta, obligant al 

conductor a frenar o maniobrar bruscament 

G  

200 
4 57-1- C 

 2 3 No cedir el pas en una intersecció als vehicles que 

circulen en una via pavimentada, el conductor del 

vehicle que ho fa per una via sense pavimentar 

G  

200 
4 57-1-A-5B C 

31 3  Accedir a una glorieta sense cedir el pas als vehicles 
que circulen dins la mateixa 

G 
200 4 57-1-C-5C C 

31 4 1 No cedir el pas als vehicles que circulin pels carrils 

reservats, en realitzar un canvi de direcció 

G 
200 

4 56-1-5A C 

  2 No cedir el pas als vehicles que circulen pel carril que 

es preten ocupar 

G 
200 

4 56-5-5A C 

  3 No cedir el pas en intersecció regulada amb senyal de 

cediu el pas, obligant al conductor d'un altre vehicle que 

G 
200 

4 56-5--5A C 



31 5  No cedir el pas als vehicles que circulen en sentit 
contrari, en efectuar un canvi de direcció a l'esquerra 

G 
200 

 74-1-5B C 

32   Penetrar i aturar-se en una cruilla, obstaculitzant la 

sortida de vehicles que hi acedeixen per vies 

transversals 

G  
200 

 59-1-5A C 

33 1a 1 No respectar la prioritat de pas dels vianants provocant 
una situació de risc 

G 
200 4 65- -5A C 

33 1a 2 No cedir el pas als vianants quan el vehicle hagi de 
creuar una vorera per lloc autoritzat 

G 
200 

 65- -5B C 

33 1b  No cedir el pas als vianants que creuen el carrer per pas 
de vianants o lloc autoritzat 

G 
200 

 65- 5B C 

33 1c  Entrar amb un vehicle en un pas de vianants, quedant 

detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació 

transversal 

G  
200 

 59-1-5B C 

  

PARADES I ESTACIONAMENTS 

   Parada      

34 1  No respectar les prescripcions referides a les parades L 100  90 T,C,A 

34 2  Parar el vehicle al costat esquerre de la calçada en 

relació amb el sentit de la seva marxa en via urbana de 
doble sentit 

L 100  90-2-5B T,C,A 

35 1 1 Parar en un pas de vianants G 200  94-1-B-5G T,C,A 

 1 2 Parar en un pas reservat a ciclistes G 200 
 94-1-B-5F T,C,A 

 1 3 Parar en un pas a nivell G 200  94-1-B-5E T,C,A 

 1 4 Parar en una zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de 
minusvàlids 

G 
200 

 94-1-J-5R T,C,A 

35 2 1 Parar en carril o part de la via reservat exclusivament 
per a la circulació de determinats usuaris 

L 100  94-1-C-5H T,C,A 

 2 2 Parar en carril o part de la via reservada exclusivament 
per al servei de determinats usuaris 

G 
200 

 94-1-C-5I T,C,A 

 2 3 Parar en espais reservats expressament a serveis 

d'urgència i seguretat 

L 100   T,C,A 

35 3 1 Parar el vehicle sobre la vorera obstaculitzant greument 

el pas dels vianants per la mateixa, obligant-los a 

transitar per la calçada amb risc per a la seva integritat 

G  

200 

 91-2- T,C,A 

 3 2 Parar un vehicle obstaculitzant la utilització normal dels 
passos rebaixats per a discapacitats físics 

G 
200 

 91-2-5D T,C,A 

35 4 1 Parar en un revolt de visibilitat reduïda G 200  94-1-A-5A T,C,A 
 4 2 Parar en un túnel G 200  94-1-A-5C T,C,A 

 4 3 Parar en un tram de la via afectat pel senyal de "túnel" G 
200 

 94-1-A-5C T,C,A 

 4 4 Parar en un pas inferior G 200  94-1-A-5D T,C,A 

 4 5 Parar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, o en 
les seves proximitats 

G 
200 

 94-1-A-5B T,C,A 

35 5 1 Parar en cruïlla o en les seves proximitats dificultant el 
gir a altres vehicles 

G 
200 

 94-1-D-5K T,C,A 

 5 2 Parar en la cruïlla indicada, generant perill per manca de 
visibilitat 

G 
200 

 94-1-D-5J T,C,A 

35 6 1 Parar en el lloc indicat obligant als altres usuaris a fer 
maniobres antireglamentàries. 

G 
200 

 94-1-F-5N T,C,A 

 6 2 Parar en lloc on s'impedeix la visibilitat de la 
senyalització als usuaris a qui els afecta 

G 
200 

 94-1-F-5M T,C,A 

 6 3 Parar de manera que s'impedeix la incorporació a la 

circulació d'un altre vehicle degudament parat o 
estacionat. 

G  
200 

 91-2-5A T,C,A 

35 8  Parar en doble fila L 100 
  C 

35 10 1 Parar en carril reservat per a les bicicletes G 200  94-1-H-5P T,C,A 

35 10 2 Parar en carril destinat a l'ús exclusiu del transport 
públic urbà 

G 
200 

 94-1-H-5O T,C,A 

35 11  Parar en zona destinada per a l'estacionament I parada 
d'ús exclusiu del transport públic urbà 

G 
200 

 94-1-I-5Q T,C,A 

35 12 1 Parar o estacionar el vehicle de manera que 
s'obstaculitza greument la circulació 

G 
200 

 91-1-5C T,C,A 

 12 2 Parar un vehicle de manera que constitueix un risc per 
altres usuaris 

G 
200 

 91-1-5C T,C,A 

 12 3 Parar  el vehicle  de forma que no permeti el pas d'altres 
vehicles 

G 
200 

 91-1-5C T,C,A 

 12 4 Parar un vehicle quan s'obstaculitzi la utilització normal 

del pas de sortida o accés a un immoble de persones o 

animals o de vehicles en un gual senyalitzat 
correctament 

G  

200 

 91-2-5B T,C,A 

   Estacionament      

36 1  No respectar les prescripcions respecte dels tipus 
d'estacionament 

L 100  90 T,C,A 

37 1b 1 No estacionar el vehicle en fila a no ser que estigui 
senyalat de forma diferent 

L 100   T,C,A 

 1b 2 No estacionar el vehicle el més pròxim a la vorada 
segons estigui ordenat 

L 100   T,C,A 

 1c  No respectar les línies i marques d'estacionament que 

delimiten els llocs i forma en que els vehicles l'han 
d'ocupar. 

L 100  170- -5C C 

 1d  No immobilitzar correctament el vehicle abans de deixar- 
lo estacionat 

L 100  92-3-5A T,C,A 



 1e  Cobrir el vehicle estacionat amb fundes L 100   T,C,A 

 1f  Estacionar vehicles de més de 3500 Kg i autobusos dins 
el nucli urbà i fóra dels llocs habilitats a l'efecte 

L 100   T,C,A 

38 1a  Estacionar en lloc senyalitzat prohibit (ESPECIFICAR) L 100  94 T,C,A 

 1b  Estacionar en lloc on estan prohibides les parades o en 
un carril de circulació 

G 
200 

 94 T,C,A 

 1c 1 Estacionar el vehicle de manera que obstaculitza la 
circulació o es crea perill per a altres usuaris 

G 
200 

 91-1-5D T,C,A 

 1c 2 Estacionar en el lloc indicat obligant als altres usuaris a 
fer maniobres antireglamentèries 

G 
200 

 94-2-A-5M T,C,A 

 1c 3 Estacionar un vehicle de manera que constitueix un risc 

o obstaculitza greument el tràfic de vianants, vehicles o 
animals 

G  
200 

 91-2-5J T,C,A 

 1c 4 Estacionar en el lloc indicat, impedint la visibilitat de la 
senyalització als altres usuaris 

G 
200 

 94-2-A-5L T,C,A 

 1d 1 Estacionar sobresortin del vèrtex de la cantonada, 
obligant als altres conductors a maniobrar 

G 
200 

 94-2-A-5J T,C,A 

 1d 2 Estacionar en una intersecció o les seves proximitats 
dificultant el gir als altres vehicles. 

G 
200 

 94-2-A-5J T,C,A 

 1e  Estacionar en doble fila en qualsevol cas G 200  94-2-G-5Z T,C,A 

 1f  Estacionar en carrers on l'amplada de la calçada només 

permet el pas d'una filera de vehicles 

G  

200 
  T,C,A 

 1g  Estacionar en carrers de doble sentit on l'amplada de la 

calçada només permet el pas de dos vehicles en 
paral·lel 

L 100   T,C,A 

 1h  Estacionar de forma que es destorbi la sortida d'altres 
vehicles estacionats correctament 

G 
200 

 91-2-5A T,C,A 

 1i 1 Estacionar el vehicle en pas de vianants G 200  94-2-A-5R T,C,A 

 1i 2 Estacionar parcialment sobre la vorera. L 100  94-2-E-.. T,C,A 

 1i 3 Estacionar en la vorera, andanes, refugis o passeigs i 
zones amb franges al paviment 

L 100  94-2-E-.. T,C,A 

 1i 4 Estacionar sobre la vorera creant perill, obstaculitzant 

greument la circulació o constituint un risc per als 

vianants o en zona amb franges al paviment 

G  
200 

 94-2-E-5X T,C,A 

 1i 5 Estacionar el vehicle en un passeig o resta de zones 
destinades al pas de vianants 

G 
200 

 94-2-E-5X T,C,A 

 1j 1 Estacionar un vehicle de manera que impedeixi la 

sortida o l'accés a un immoble de persones o animals o 

de vehicles en un gual senyalitzat correctament 

G  
200 

 91-2-5C T,C,A 

38 1J 2 ESTACIONAR DAVANT D'UN GUAL SENYALITZAT CORRECTAMENT 
G 200 

 94-2F-5A T,C,A 

 1J 3 ESTACIONAR DAVANT D'UN GUAL SENYALITZAT CORRECTAMENT 
L 

100  94-2F-5Y T,C,A 

 1k 1 Estacionar en zona senyalitzada de càrrega i 
descàrrega de mercaderies 

L 100  94-2-C-5U T,C,A 

 1k 2 Estacionar en zona reservada senyalitzada de càrrega i 

descàrrega de mercaderies durant les hores d'utilització 

G  
200 

 91-2-5G T,C,A 

 1l  Estacionar en guals per a vianants i accessos 
autoritzats 

G 
200 

 91-2-5C ? T,C,A 

 1m  Estacionar en el mateix lloc de la via pública més de 15 

dies consecutius 
L 100   T,C,A 

 1n  Estacionar fora dels límits senyalitzats en els perímetres 
d'estacionament autoritzats 

L 100   T,C,A 

 1o  Estacionar en els carrers urbanitzats sense voreres a 
menys d'un metres de la façana 

L 100   T,C,A 

 1p  Estacionar en zones que hagin de ser ocupades per a 

activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de 

reparació, senyalització o neteja. 

G  
200 

 94-2-A-5S T,C,A 

 1q  Estacionar en zones habilitades d'estacionament amb 

horari limitat sense col•locar el comprovant horari o 

distintiu que l’autoritza o de forma clarament visible 

L 100  94-2-B-5S T,C,A 

 1r  Estacionar en zones d'estacionament amb horari limitat 

sobrepassant el límit horari indicat en el senyal vertical o 

comprovant expedit. 

L 100  94-2-B-5T T,C,A 

 1s 1 Estacionar el vehicle en zona senyalitzada per a l'ús 
exclusiu de minusvàlids 

G 
200 

 94-2-A-5Q T,C,A 

 1s 2 Estacionar un vehicle obstaculitzant la utilització normal 

dels passos per a persones amb mobilitat reduïda 

G  
200 

 91-2-5E T,C,A 

 1t 1 Estacionar en zona destinada per a estacionament i 
parada d'ús exclusiu per al transport públic urbà 

G 
200 

 94-2-A-5P T,C,A 

 1t 2 Estacionar en un carril destinat a l'ús exclusiu del 
transport públic urbà 

G 
200 

 94-2-A-5Ñ T,C,A 

 1t 3 Estacionar el vehicle en un carril o part de la via reservat 
exclusivament per a la circulació 

L 100  94-2-A-5G T,C,A 

 1t 4 Estacionar el vehicle en un carril o part de la via reservat 

exclusivament per al servei de determinats usuaris 

G  
200 

 94-2-A-5S T,C,A 

 1t 5 Estacionar en un pas per a ciclistes G 200  94-2-A-5F T,C,A 
 1t 6 Estacionar en un carril reservat per a les bicicletes G 200  94-2-A-5O T,C,A 
 1t 7 Estacionar en zona reservada a parada de taxi L 100   T,C,A 

 1t 8 Estacionar el vehicle obstaculitzant la recollida de 
deixalles 

L 100   T,C,A 



 1t 9 Estacionar el vehicle en espais reservats expressament 
a serveis d'urgència i seguretat 

G 
200 

 91-2- T,C,A 

 1u 1 Estacionar en un revolt o creuament de visibilitat G 200  94-2-A-5A T,C,A 

 1u 2 Estacionar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, o 
en les seves proximitats 

G 
200 

 94-2-A-5B T,C,A 

 1u 3 Estacionar en un pas inferior G 200  94--2-A-5D T,C,A 

 1u 4 Estacionar en un tunel o tram de la via afectat per la 
senyal de tunel 

G 
200 

 94-2-A-5C T,C,A 

 1v 1 Estacionar en interseccions, rotondes o les seves 
proximitats generant perill per manca de visibilitat 

G 
200 

 94-2-A-5I T,C,A 

 1v 2 Estacionar el vehicle a les medianes, separacions, 

illetes o altres elements de canalització del trànsit 

G  

200 
 91-2-5F T,C,A 

 1w  L’estacionament incorrecte de vehicles, no respectant 

els espais delimitats amb línies i obstaculitzant el 

correcte estacionament dels altres vehicles 

L 100   T,C,A 

38 2 1 Estacionar en la via pública un remolc, semiremolc, 
caravana o similar separat del vehicle motor 

L 100   T,C,A 

  2 Estacionar en la via pública qualssevol tipus de remolc, 

semiremolc, caravana o similar (amb finalitats 

comercials, habitatge, espectacle, fira o qualsevol altra) 

L 100    

  3 Estacionar l'autocaravana, caravana o similar per 

realitzar pernoctació fora de les àrees habilitades als 

efectes 

L 100    

  4 Estacionar l'autocaravana, caravana o similar per 

realitzar pernoctació a les àrres habilitades als efectes, 

sense haver satisfet previament la corresponent taxa 

L 100    

38 3  Estacionar un vehicle a la via pública en publicitat de 
venda del mateix 

L 100   T,C,A 

40   Abandonament del vehicle a la via pública L 100   U 
  

APARCAMENTS COL·LECTIUS 

41 2  Obstaculitzar l'entrada als aparcaments col·lectius L 100 
  T,C,A 

  

ESTACIONAMENT EN ZONES DE CONTROL HORARI.ZONA BLAVA 

43 4  Estacionar el vehicle en zona d'estacionament amb 

limitació horària o en zona blava/verda excedint el 
temps màxim permès per l'ordenança municipal 

L 100  94-2-B-5T T,C,A 

43 

43.2 
(verda) 

6a  Estacionar el vehicle en zona d'estacionament amb 

limitació horària o en zona blava/verda sense col·locar 

el tiquet de control horari 

L 100  94-2-B-5S T,C,A 

 6b  Estacionar el vehicle en zona d'estacionament amb 

limitació horària o en zona blava/verda amb el 

tiquet/disc de control horari mal col·locat, de manera 

que no es pugui veure l’hora o data registrada al 
comprovant des de la vorera 

L 100   T,C,A 

 6c  Estacionar el vehicle sobrepassant l'hora marcada en el 

tiquet/disc de control horari com a límit de 
l'estacionament o aparcament 

L 100   T,C,A 

 6d  Estacionar en lloc d'estacionament amb limitació horària 

o en zona blava/verda vehicles que no siguin turismes, 

vehicles mixts destinats al transport de persones o 

quadricicles, Quad, ATV 

L 100   T,C,A 

 6e 1 Estacionar en lloc d'estacionament amb limitació horària 

o en zona blava ocupant més d'una plaça d'aparcament 

L 100   T,C,A 

  2 L'estacionament incorrecte de vehicles, no respectant 

els espais delimitats amb línies de color i obstaculitzant 

el correcte estacionament dels altres vehicles 

L 100   T,C,A 

 6f  Utilitzar fraudulentament el tiquet/disc de control horari, i 

que no es correspongui amb la zona o espai on es 
realitza l’ocupació. 

L 100   T,C,A 

 6g  Estacionar el vehicle i abonar la taxa destinada als 
residents en zona blava, sense tenir aquesta condició 

L 100   T,C,A 

43 
43.2 
(verda) 

7  Estacionar en lloc d'estacionament amb limitació horària 

o en zona blava/verda un vehicle no autoritzat 

(ESPECIFICAR) 

L 100   T,C,A 

43 11  Gaudir d'una zona de residents per la qual el vehicle no 
està autoritzat 

L 100   T 

  

AUTORITZACIONS ESPECIALS D'APARCAMENT 

45   Estacionar utilitzant indegudament una autorització 
especial d'aparcament 

G 
200 

  T,C,A 

  

ZONES DE RESERVA I D'ESTACIONAMENT EXCEPCIONAL 
   Incloses a les sancions per estacionament      

  

TRANSPORTS 

46 2 1 Circular amb un vehicle la longitud del qual, amplària o 

altura, inclosa la càrrega, excedeix dels límits 

reglamentaris 

G  
200 

 RGV-14-1-5A 

(13-1-5A 

SENSE 

REDUCCIÓ) 

T 



 2 2 Realitzar transport especial en via urbana sense la 
corresponent autorització municipal 

G 
200 

  C 

 2 3 Circular sense autorització complementària amb un 

vehicle que per les seves característiques tècniques o 

per la càrrega indivisible que transporta depassa la 
longitud, amplària o altura reglamentàries. 

MG  

500 

0 RGV-14-2-5A 

(13-2-5B 

SENSE 

REDUCCIÓ) 

T 

 3  Circular amb un vehicle la càrrega indivisible del qual 
sobresurt dels límits reglamentaris 

L 100  15-1-5A T 

 4  Carregar i descarregar passatgers fora de les parades 
espressament determinades 

G 
200 

  C 

47   Efectuar transport de mercaderies perilloses sense 
haver obtingut l'autorització especial corresponent 

MG 
500 

 CON-25-1-5A C 

48   Realitzar transport escolar urbà sense autorització 
municipal 

G 
200 

  T,C 

49   Circular amb un vehicle d'autoescola per zona 
restringida 

G 
200 

  C 

  

CÀRREGA I DESCÀRREGA 

50 1  Realitzar dins la via pública operacions de càrrega i 
descàrrega podent-ho fer dins els locals 

L 100  16- -5A C 

 2a 1 Sobrepassar el temps màxim establert per efectuar L 100   C 

 2a 2 Realitzar a la via pública operacions de càrrega i 

descàrrega sense respectar les disposicions de les 
autoritats municipals sobre hores i llocs adequats 

L 100   C 

 2b 1 No col·locar, en utilitzar una zona de càrrega i 

descàrrega, el mecanisme de control de l'hora 
d'arribada 

L 100   C 

 2b 2 Que el mecanisme de control utilitzat en una zona de L 100   C 

 3  Realitzar a la via pública operacions de càrrega i 

descàrrega sense respectar les disposicions sobre la 

L 100   C 

 5  Realitzar a la via pública operacions de càrrega i 

descàrrega de manera que es diposita la mercaderia a 

la calçada, vorera , voral o a la zona de vianants en lloc 
de traslladar-ho directament del vehicle al local 

L 100  16- -5C C 

 6 1 Realitzar operacions de càrrega i descàrrega de manera 

que es produeixen sorolls o molèsties innecessàries 

L 100   C 

 6 2 No netejar els espais utilitzats per efectuar operacions 
de càrrega i descàrrega 

L 100   C 

 7 1 Realitzar operacions de càrrega i descàrrega sense fer- 

ho, sent possible, pel costat del vehicle més proper al 
costat de la calçada 

L 100   C 

 7 2 Realitzar operacions de càrrega i descàrrega sense 
mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat 

L 100   C 

 7 3 Realitzar dins la via pública operacions de càrrega i 

descàrrega ocasionat perill o pertorbacions greus al 

trànsit d'altres usuaris o dificultant la circulació d'altres 
vianants o vehicles 

L 100  16- -5B C 

 8  Descarregar fustes, pedres, peces metàl•liques o altres 

objectes o mercaderia que pel seu pes, forma o duresa 
pugui malmetre el paviment o mobiliari urbà 

L 100   C 

51   Carregar i descarregar mercaderies perilloses sense 
prèvia i expressa autorització de l'Alcaldia 

G 
200 

  C 

  

MESURES ESPECIALS DE CIRCULACIÓ 

53   Efectuar una activitat que requereix una ordenació 

especial del trànsit sense l'autorització municipal 

corresponent 

G  
200 

  T,C 

  

CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE DUES RODES 

54 1  Incomplir les prescripcions respecte a la circulació de 
vehicles de dues rodes 

L 100   C 

 2  Circular amb menors de 12 anys com a passatgers de 

motocicletes i ciclomotors en condicions diferents a les 
reglamentàries 

G  
200 

 12-2-5B C 

 3  Circular amb el passatger d'un ciclomotor o d'una 
motocicleta a l'entremig del conductor i el manillar 

L 100  12-2 C 

55 1  Incomplir les prescripcions respecte a la circulació i 
estacionament de bicicletes, patins i monopatins 

L 100   C 

 3 1 Circular un vehicle de dues rodes sense l'enllumenat 
reglamentari 

L 100   C 

  2 Circular amb una bicicleta per una via urbana o 

interurbana suficientment il·luminada, entre l'ocàs i la 
sortida del sol, sense portar encès l'enllumenat. 

L 100  98-1-5C C 

  3 Conduir una bicicleta sent obligatori l'ús de l'enllumenat 

sense portar col·locada cap peça reflectora en la forma 
reglamentàriament establerta 

L 100  98-3-5A C 

 8  No respectar la prioritat de pas dels ciclistes provocant 
una situació de risc 

G 
200 

 64- -5C C 

 9 1 Circular 2 persones en un cicle o bicicleta en condicions 
diferents a les reglamentàries 

L 100  12-1-5A C 

  2 Conduir un cicle o bicicleta transportant un passatger 

menor de 7 anys sense tenir l'edat requerida per a fer- 

ho. 

L 100  12-1 C 

  3 Conduir un cicle o bicicleta transportant un passatger 

menor de 7 anys sense tenir instal·lat un seient 
addicional homologat 

L 100  12-1 C 



55B 5  Circular amb la bicicleta, VMP, o cicle de més de 2 rodes 

per la vorera o zona de vianants 
L 100 

 
121-5-5B C 

 6  Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes sense 
tenir d'edat permesa per poder-ho fer 

G 200 
  

C 

 8a  Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes sense 

respectar les normes de circulació establertes en la 

present ordenança i legislació vigent 

 

L 

100    

 8b 1 Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes sense la 

diligència i precaucions necessàries per evitar danys 

propis i aliens, posant en perill la resta d'usuaris de la via 

 

G 

 

200 

   

 8b 2 Circular amb el VMP, bicicleta o cicle de més de 2 rodes 
de forma temerària 

MG 500 
   

 8c 1 Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes sense 
mantenir la mínima distància de separació d'1 metre 

respecte als vianants 

 
L 

100    

 8c 2 Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes fent 

maniobres que afecten negativament la seguretat 

 

G 
 

200 
   

 8d  Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes en espais 

reservats als vianants en moments d'alta intensitat i 
aglomeració de persones 

 
L 

100    

 8e  Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes amb 
auriculars connectats a aparells receptors o 

reproductors de so 

 
G 

 
200 

  
18-2 

 
C 

 8f  Circular amb el VMP o cicle de més de 2 rodes amb taxes 

d'alcohol superiors a les establertes reglamentàriament 

o en presència de drogues. 

Es sancionarà d'acord a l'article 7.7 apartats 1 i 2 de 
l'ordenança 

 

 
MG 

 
 

500- 

1000 

  
 

21-1 

14-2 

 

 
C 

 8g  Circular amb el VMP de modalitat A i B sense dur el casc 
reglamentari 

G 200 
 

118.1 C 

 8h 1 Circular amb el VMP modalitat B i C, i cicles de més de 

dues rodes sense dur timbre, llums i elements 
reflectants degudament homologats 

 
L 

100    

 8h 2 Circular amb qualsevol VMP de nit o en situació 

d'escassa visibilitat, sense llums i sense elements 

reflectants que permetin ser vist per la resta de 

conductors 

 

G 

 

200 

  

3.1 

 

C 

 9 1 Circular amb un VMP o cicle de més de dues rodes 

incomplint les normes establertes en matèria de 
limitació de velocitat, quan no sigui molt greu 

 
G 

 
200 

   

  2 Circular amb un VMP o cicle de més de dues rodes 

incomplint les normes establertes en matèria de 

limitació de velocitat excedint en més del 50% la 

velocitat màxima permesa 

 

MG 

 

500 

   

  3 Circular amb un VMP o cicle de més de dues rodes per 
vies o zones prohibides 

G 200 
 CIR-4-5A 

076 - X 

 

 10b  Circular amb un VMP o cicle de més de dues rodes que 

realitza una explotació econòmica sense estar 

degudament identificats 

 
L 

100    

 10f  Circular amb VMP o cicles de més de dues rodes en 

grups, sense mantenir una distància entre ells de més de 

50 metres 

 
L 

100    

     100    

56 1  Incomplir les prescripcions respecte l'estacionament de 

vehicles de dues rodes 

L 100   C 

 2  Estacionar un VMP o cicle de més de dues rodes en un 
espai on no està permès 

L 
100    

 3  Estacionar un VMP o cicle de més de dues rodes 

obstaculitzant el trànsit de vianants o la circulació de 

vehicles 

 
L 

100    
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