AJUNTAMENT DE PALAMÓS
INFORMACIÓ D’INTERÈS PEL CIUTADÀ SOBRE PROCEDIMENT
SANCIONADOR DE TRÀNSIT

Normativa:Lllei7/1985, Règim de Bases Locals; Llei 18/1989 de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària; RD Llei 339/90, Text
Articulat de la Llei de Bases 18/989; Llei 18/2009, de Reforma del RDL 339/1990 i altra normativa afecta; RD 320/1994, Reglament de Procediment Sancionador
en Matèria de Trànsit; Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú; d’altres afectes en matèria de trànsit.

Si vostè ha estat denunciat per la suposada comissió d’una infracció de trànsit,
aquesta informació li serà d’utilitat :

 1 – se li ha lliurat la butlleta de denúncia en el moment
Vostè pot abonar la sanció prevista per l’agent a la butlleta acollint-se a la reducció d’un 50% del
import de la sanció, en un termini màxim de 20 dies naturals - compten festius -; si s’acull a
aquest “Procediment Abreujat”, el pagament amb aquesta reducció de la sanció comporta la
finalització del procediment i, per tant, no pot interposar cap recurs més en via administrativa.
Només podrà per via judicial, davant del Contenciós – Administratiu.

 2 – se li ha deixat la butlleta de denúncia al vehicle
Tot i no haver-li deixat a vostè personalment la butlleta, com a l’apartat 1, també pot abonar la
sanció prevista per l’agent a la mateixa i acollint-se als mateixos terminis, reducció del 50% i
“Procediment Abreujat” amb finalització del procediment i no poder interposar recurs en via
administrativa, podent fer-lo només per Contenciós – Administratiu.

 3 – ha rebut notificació pel Consell Comarcal del Baix Empordà
És el mateix cas que el primer i, per tant, pot abonar la sanció que li marca la notificació amb la
reducció del 50% del seu import, però en aquest cas el termini màxim és de 15 dies naturals compten festius -. Si ho fa, també entraria en la tramitació abreujada i, per tant, pagant la sanció
reduïda, finalitzaria el procediment i el poder interposar recurs en via administrativa. Com als
casos anteriors, podrà fer-ho per via judicial, davant del Contenciós – Administratiu.

 4 – on, quan i amb quin document, pot al·legar contra la denuncia
 Pot presentar-lo en aquest mateix Ajuntament de Palamós, o a les oficines del Consell
Comarcal del Baix Empordà, on li donaran una còpia segellada conforme vostè ha presentat el
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recurs. Tanmateix, pot adreçar-lo per correu postal certificat al Consell Comarcal del Baix
Empordà, plaça Murada núm. 4 de 17230-Palamós.

 El termini per presentar al·legacions és de quinze (15) dies naturals - recordi, en aquests
procediments, compten els festius -, a comptar des de l’endemà del lliurament de la butlleta o de
la notificació.

 Demani al funcionari que li atén, o descarregar informàticament a www.palamos.cat el
formulari / instància genèrica, omplint les dades que li demana, i fent referència al número de
denuncia, data i matrícula - és aconsellable adjuntar una fotocòpia de la denúncia o notificació -.
També, pot presentar un document fet per vostè, sempre que s’identifiqui com el suposat
infractor/conductor/titular amb el seu nom i cognoms, número de document d’identitat, adreça,
número de denuncia, data i matrícula.

 5 – altres aspectes que li poden interessar
 sanció econòmica: Qualificades com a Lleus (fins a 100,00€), Greus (200,00€) i Molt
Greus (500,00€), estan fixades per llei estatal i, per aquest mateix rang normatiu, incrementat
segons l’IPC. La normativa en vigor reformada recentment, ha imposat i unificat a tot l’Estat el
varem sancionador.

 impagament, o manca d’al·legacions del infractor: Transcorreguts els terminis
establerts, un cop notificat, si el denunciat no realitza cap acció, aquesta és ferma i posa fi a la
via administrativa.

 tipus de butlleta / administració competent: Per saber quina Administració li imposarà la
sanció, si la denúncia ha estat realitzada per un agent de la Policia Local de Palamós, ha de
fixar-se a la part superior esquerra de la butlleta en si és l’Ajuntament de Palamós, el Servei
Català de Trànsit -SCT-, o del Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya.
Aquest últim, és per infraccions en matèria de transports; el SCT per infraccions d’assegurança,
ITV, documentació del conductor o el vehicle, i les condicions psicofísiques i tècniques
respectivament d’aquests; la resta d’infraccions, és aquest Ajuntament el competent.

 si encara té un dubte, pot formular-la per correu electrònic: Si té algun dubte que no li
hem pogut aclarir, pot enviar-nos el seu dubte per correu electrònic a infosancio@palamos.cat.
(L’aclariment que se li faci al seu dubte, no implica cap mena de vinculació sobre qualsevol
procediment i serà merament informatiu).
 Tota aquesta informació sintetitzada, és de caràcter general
i per tant, pot tenir excepcions i puntualitzacions concretes.
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