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ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀNSIT I DE LA CIRCULACIÓ VIAL

CAPÍTOL I
Àmbit d’aplicació
Article 1
Constitueix objecte d’aquesta ordenança la regulació del trànsit i de la
circulació vial al municipi de Museros, en l’ús de les competències que
s’atribueixen a l’apartat 2, lletra b, de l’article 25, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i a l'article 7 de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovada pel Reial decret llei
339/1990, de 2 de març.
Les disposicions contingudes en aquesta llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial, en el Reglament general de circulació, aprovat
pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener, en el codi de la circulació i en les
seues modificacions posteriors, completaran i prevaldran, en cas de
contradicció, sobre el que es preveu en aquesta ordenança.

CAPÍTOL II
Senyalització
Article 2
1. No es podrà col·locar cap senyal preceptiu o informatiu sense l’autorització
municipal prèvia.
2. Únicament es podran col·locar senyals informatius que, a criteri de l'autoritat
municipal, tinguen un interés general autèntic.
3. No es permetrà la col·locació de publicitat en senyals o al costat d'aquests.
4. Es prohibeix la col·locació d'adhesius, de cartells, d’anuncis i de missatges
en general, que puguen distraure l’atenció.
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Article 3
L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització
que no estiga autoritzada degudament, o no complisca les normes en vigor.

CAPÍTOL III
Obstacles a la via pública
Article 4
1. Es prohibeix la col·locació, a la via pública, de qualsevol objecte que puga
obstaculitzar la circulació de vianants o vehicles, i del seu estacionament.
2. No obstant això, per causes degudament justificades, podran autoritzar-se
ocupacions temporals de la via pública, que no generen perill per al trànsit o
per a l’estacionament de vehicles o de vianants.

Article 5
Qualsevol obstacle que distorsione la circulació plena de vianants o vehicles,
haurà de ser convenientment senyalitzat per l'interessat.
a) L'autoritat municipal podrà procedir a la retirada dels obstacles quan:
▪ Comporten perill per als usuaris de les vies.
▪ No s'haja obtingut l’autorització corresponent.
▪ La seua col·locació resulte o haja esdevingut injustificada.
▪ Haja transcorregut el temps autoritzat o no es complisquen les
condicions fixades en l'autorització.
b) Les despeses produïdes per la retirada dels obstacles, i per la seua
senyalització especial, seran a càrrec de l'interessat.
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CAPÍTOL IV
Vianants
Article 7
Els vianants circularan per les voreres. Si la via pública no tinguera voreres, els
vianants transitarien per l'esquerra de la calçada segons el seu sentit de la
marxa.

CAPÍTOL V
Estacionament
Article 8
L'estacionament de vehicles es regirà per les normes següents:
1. Els vehicles es podran estacionar en línia, és a dir, paral·lelament a la
vorera; en bateria, perpendicularment a aquella, i en semibateria, obliquament.
2. En absència de senyal que determine la manera d’estacionar, aquest es
realitzarà en línia.
3. Als llocs habilitats per a estacionar amb senyalització al paviment, els
vehicles es col·locaran dins del perímetre marcat.
4. En tot cas, els conductors hauran d'estacionar el seu vehicle de manera que
no puga engegar-se espontàniament.
5. Queda prohibit l'estacionament d'autobusos i de vehicles de més de
10.000 kg de pes a les vies públiques.
6. Els vehicles de més de 2 m d'alçada s'abstindran d'estacionar sota les
balconades dels immobles a tota la població.

Article 9
Queda absolutament prohibit estacionar en les circumstàncies següents:
1. Als llocs on ho prohibeixen els senyals corresponents.
2. En aquells llocs on s'impedisca o dificulte la circulació.
3. On s'obligue altres conductors a realitzar maniobres antirreglamentàries o
perilloses.
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4. A doble fila, tant si en la primera es troba un vehicle, un contenidor, un altre
objecte o algun element de protecció autoritzat.
5. A qualsevol altre lloc de la calçada diferent de l'habilitat per a
l'estacionament.
6. En aquells carrers on la calçada no permeta el pas d'una columna de
vehicles.
7. En aquells carrers de doble sentit de circulació en els quals l'amplitud de la
calçada no permeta més que el pas de dues columnes de vehicles.
8. A les cantonades dels carrers quan s'impedisca o dificulte el gir de qualsevol
altre vehicle, o s’entorpisca el trànsit de vianants en aquests llocs.
9. Amb condicions que dificulten l'eixida d'altres vehicles estacionats
reglamentàriament.
10. Als espais de la calçada destinats al pas de vianants.
11. A les voreres, a les andanes, als passejos centrals o laterals i en zones
senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.
12. Al costat d'andanes, de refugis, de passejos centrals o laterals i de zones
senyalitzades amb franges al paviment.
13. En aquells trams senyalitzats i delimitats com a parada de transport públic o
escolar, de taxis, de zones de càrrega i descàrrega, de guals i de zones
reservades.
14. A les zones que eventualment hagen de ser ocupades per activitats
autoritzades o a les que hagen de ser objecte de reparació, senyalització o
neteja.
15. A les zones on es realitze mercat autoritzat, segons el calendari i l’horari
d'aquest.
16. L'estacionament en un mateix lloc per més de 30 dies consecutius.
17. Als carrers amb capacitat màxima de dues columnes de vehicles i de sentit
únic de circulació, els vehicles seran estacionats en un sol costat del carrer, a
determinar per l'autoritat municipal.
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Article 11
1. Els titulars d'autoritzacions municipals d'estacionament en zones reservades
per a discapacitats físics, podran estacionar els vehicles en aquesta zona si
col·loquen el distintiu que acredite la seua condició en una zona visible.
2. Si no existira cap zona reservada per a l'estacionament de discapacitats
físics prop del punt de destinació dels conductors, els agents de l'autoritat
permetran l'estacionament en aquells llocs que menys perjudici causen al
trànsit de vehicles i vianants.
3. L'Ajuntament podrà atorgar unes targetes d'identificació a cada titular dels
guals, perquè si les situen en un lloc ben visible del seu vehicle, sobre el
quadre de comandament, puguen estacionar enfront dels seus guals.

CAPÍTOL VI
Retirada de vehicles de la via pública

Article 12
La Policia Local podrà procedir, si l'obligat a efectuar-ho no ho fa, a la retirada
del vehicle de la via i al seu trasllat al dipòsit municipal de vehicles o lloc
habilitat a aquest efecte, en els casos següents:
1. Sempre que constituïsca un perill, cause un trastorn greu a la circulació o al
funcionament d'algun servei públic o activitat autoritzada, i també quan es puga
presumir racionalment el seu abandó a la via pública.
2. En cas d'un accident que impedisca continuar la marxa.
3. Quan haja estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.
4. Quan, immobilitzat un vehicle d'acord amb el que disposa l'article 67.1, tercer
paràgraf del Reial decret 339/1990, de 2 de març, l'infractor persistisca
negativament a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.
5. Quan ocupe, totalment o parcialment, un gual autoritzat i senyalitzat, segons
l'article 11.3 d’aquesta ordenança.
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6. Quan estiga estacionat en una zona reservada per a càrrega o descàrrega i
altres casos previstos en l'article 9.13, durant les hores de la seua utilització.
7. Quan estiga estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència
o seguretat.
8. Quan estiga estacionat davant de les eixides d'emergència de locals
destinats a espectacles públics, durant les hores que es realitzen.
9. Quan estiga estacionat, totalment o parcialment, damunt d'una vorera,
andana, refugi, passeig, carrer de vianants, zona de precaució o zona de
franges al paviment, i mancat d'autorització expressa.
10. Quan impedisca la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta dels usuaris
de la via.
11. Quan estiga estacionat en un pas de vianants senyalitzat.
12. Quan estiga estacionat en un punt on estiga prohibida la parada.
13. Quan impedisca el gir i obligue a fer maniobres especials, excessives,
perilloses i antirreglamentàries.
14. Quan impedisca la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que
accedeixen d'una altra.
15. Quan obstruïsca, totalment o parcialment, l'entrada a un immoble.
16. Quan estiga estacionat en llocs prohibits en una via qualificada com
d'atenció preferent, previst en ban d'alcaldia.
17. Quan estiga estacionat en una reserva d'aparcament per a discapacitats
físics.
18. Quan estiga en una vorera o xamfrà de manera que sobreïsca de la línia de
la vorada d'algun dels carrers adjacents, i interrompa el pas d'una fila de
vehicles.
19. Quan es trobe en un lloc que impedisca la vista dels senyals de trànsit als
altres usuaris de la via.
20. Quan es trobe estacionat a l'itinerari o espai que haja de ser ocupat per una
comitiva, desfilada, processó, cavalcada, prova esportiva o una altra activitat de
relleu, degudament autoritzada.
6

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

21. Quan resulte necessari per a la reparació o neteja de la via pública.
22. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constituïsca un perill o cause
una deterioració greu a la circulació o al funcionament d'algun servei públic.

Article 13
Sense perjudici de les excepcions previstes, les despeses que s'originen com a
conseqüència de la retirada del vehicle i de la seua estada al dipòsit municipal,
seran per compte del titular, que haurà d'abonar-les o garantir-ne el seu
pagament, com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del
dret a interposar els recursos que corresponguen.

Article 14
La retirada dels vehicles se suspendrà immediatament si el conductor
compareix abans que la grua haja iniciat la seua marxa amb el vehicle
enganxat, no obstant això, l'infractor propietari del vehicle haurà d'abonar
l'import exacte del servei per a poder retirar el vehicle, d'acord amb l'ordenança
reguladora dels preus públics.

CAPÍTOL VII
Actuacions i mesures especials

Article 15
Els agents encarregats de la vigilància del trànsit, per raons de seguretat o
ordre públic, o per garantir la fluïdesa de la circulació, podran modificar
eventualment l'ordenació existent en aquells llocs on es produïsquen grans
concentracions de persones o vehicles, i també en casos d'emergència. A
aquest efecte es podran col·locar o retirar provisionalment els senyals que
siguen convenients, com també prendre les mesures preventives oportunes.
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Article 16
En aqueixos casos, els carrers hauran de tenir la senyalització oportuna a
l'entrada i a l'eixida, sense perjudici de poder utilitzar altres elements, mòbils o
fixos, que impedisquen la circulació dels vehicles a la zona afectada.

Article 17
Siga el que siga el caràcter i l’abast de les limitacions disposades, aquestes no
afectaran la circulació ni l’estacionament dels vehicles següents:
1. Els del Servei d'Extinció d'Incendi i Salvament, els de Policia i Guàrdia Civil,
ambulàncies i, en general, els que siguen necessaris per a la prestació de
serveis públics.
2. Els que transporten malalts o impedits a/o des d'un immoble de la zona.
3. Els que siguen usuaris de garatges o aparcaments públics o privats
autoritzats al mateix carrer.
4. Els autoritzats per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

CAPÍTOL VIII
Parades de transport públic

Article 18
1. L'Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de
transport públic, escolar i de taxis.
2. No es podrà romandre en aquelles més temps del necessari per a la pujada
o baixada dels passatgers, excepte en les senyalitzacions amb origen o final de
línia.
3. A les parades de transport públic destinades al servei de taxi, aquests
vehicles podran romandre únicament a l'espera de viatgers.
4. En cap cas el nombre de vehicles podrà ser superior a la capacitat de la
parada.
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Càrrega i descàrrega

Article 19
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies únicament podrà realitzar-se als
llocs habilitats.
2. Per aquest motiu, quan aquesta activitat haja de realitzar-se a la via pública i
no tinga caràcter ocasional, els propietaris dels comerços, de les indústries o
dels locals afectats, hauran de sol·licitar la reserva corresponent a l'Ajuntament.
3. Únicament es permetrà la càrrega i descàrrega fora de les zones reservades
en els dies, en les hores i als llocs que es determinen.
4. En cap cas, i sota cap circumstància, podrà realitzar-se la càrrega i
descàrrega als llocs on, amb caràcter general, estiga prohibida la parada o
l'estacionament.

Article 20
Les mercaderies o materials que siguen objecte de càrrega i de descàrrega no
es deixaran al terra, sinó que es traslladaran directament a l'immoble o vehicle i
viceversa.

Article 21
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les
precaucions corresponents, per evitar molèsties innecessàries i amb l'obligació
de deixar neta la via.

Article 22
Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més
pròxim a la vorera, i s’utilitzaran els mitjans necessaris per a agilitar l'operació i
procurar no dificultar la circulació, tant de vianants com de vehicles.
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Guals

Article 23
L'Ajuntament podrà autoritzar o anul·lar les reserves de la via pública
necessàries per a l'entrada en garatges, finques o immobles, segons les
característiques, la situació de l'immoble i les circumstàncies del trànsit o de la
zona. Aquestes reserves hauran d'estar senyalitzades convenientment.

Contenidors

Article 24
Tot tipus de contenidors, com els de vidre, els de residus d'obres i els de
desfetes i brossa domiciliària, hauran de col·locar-se en aquells punts de la via
pública que es determinen per part de l'òrgan municipal competent, i només
podran ser desplaçats amb l’autorització municipal deguda.
En cap cas podrà estacionar-se als llocs reservats a aquest fi.

CAPÍTOL IX
Precaucions de velocitat en llocs d’afluència

Article 25
Als carrers on se circule per un sol carril, a tots aquells que l'afluència de
vianants siga considerable i als que contenen centres escolars, els vehicles
reduiran la seua velocitat a l'adequada i prendran les precaucions necessàries.
Sense perjudici de les limitacions genèriques de velocitat a les vies urbanes
establides en la legislació sobre aquest tema, amb caràcter general, o de les
que s'assenyalen específicament a cada moment a determinades vies o zones
dins del perímetre urbà del municipi, no podrà circular-se a una velocitat
superior a 40 k/h.
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Sorolls i altres molèsties

Article 26
Els vehicles hauran d'ocasionar les mínimes molèsties possibles quant a
l'emissió de fums, gasos o producció de sorolls. Per això:
1. Queda prohibida la utilització de senyals acústics reiterats dins del centre
urbà, per aquest motiu el clàxon només s’utilitzarà en casos d'emergència.
2. Queda també prohibida la circulació de vehicles amb fuita lliure, defectuosos
o ineficaços.

Utilització de les vies públiques urbanes

Article 27
1. Tota utilització especial o privada de les vies urbanes està sotmesa a
l’autorització municipal prèvia, de manera que l'Ajuntament podrà denegar-la
segons la base de la seua incidència, l’obstaculització del trànsit o d’altres
raons d'interés.
2. En qualsevol cas, l'autorització haurà de ser expressa i per escrit, en la qual
es determinaran les condicions d'utilització, l’ocupació i els horaris. Quan
aquestes activitats interferisquen en el trànsit, el mateix titular de l'autorització
haurà de senyalitzar-ho amb les indicacions que li facilite la Policia Local.
3. De la mateixa manera, queda sotmesa a autorització prèvia la utilització
d'altaveus, o qualsevol altre mitjà de difusió acústica, a les vies públiques.
4. La celebració de carreres pedestres, ciclistes o qualsevol altra prova
esportiva, manifestació, desfilada, processó o representació a la via pública, ja
siga a peu, en cercavila o amb vehicles, requerirà, independentment de les
autoritzacions

que

procedisquen

d'altres

autoritats

no

municipals,

la

comunicació prèvia a l'Ajuntament amb antelació suficient a la celebració dels
actes i, en tot cas, 72 hores abans i per escrit, i serà competència de l'alcalde o
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alcaldessa determinar les condicions sobre horari, itineraris, mesures de
seguretat a adoptar, etc.

Circulació de motocicletes, ciclomotors i bicicletes

Article 28
No podran circular entre dues files de vehicles de categoria superior, ni entre
una fila i la vorera.

Article 29
Tampoc podran produir molèsties ocasionades per acceleracions o frenades
brusques, tubs de fuita alterats o altres circumstàncies.

Article 30
Tots els ciclomotors hauran de portar la placa identificativa corresponent,
col·locada a la part posterior del ciclomotor i en un lloc visible.

Article 31
Circularan per la calçada i ho faran tan prop de la vorera de la seua dreta com
siga possible.

Article 32
En cas de circular agrupats, hauran de fer-ho l’un darrere de l’altre, mai en
paral·lel, i mantindre la distància de seguretat amb el vehicle de davant.
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Permisos especials per a circular

Article 33
Els vehicles que tinguen un pes o dimensions superiors a les autoritzades
reglamentàriament, no podran circular per les vies públiques municipals sense
autorització de l'Ajuntament.
Les autoritzacions indicades en el punt anterior podran ser només per a un
viatge, o per a un determinat període.

Actuacions no permeses

Article 34
No es podran estacionar els vehicles formant grups de reunió i dificultant la
circulació, ni amb els equips o aparells de música sobrepassant els nivells de
soroll específics per a cada vehicle.

Article 35
1. No es permetrà, a les zones reservades al trànsit de vianants ni a les
calçades, els jocs o diversions que puguen representar un perill per als
transeünts o per a les persones que els practiquen.
La utilització d’artefactes amb pólvora o focs artificials a les vies públiques
necessiten el permís municipal corresponent, en el qual es determinaran les
zones i els horaris d’ús.
2. Queden exempts d’aquesta autorització els castells de focs artificials que
complementen processons organitzades amb motiu de cultes religiosos, festes
patronals, cercaviles municipals, i aquelles activitats que utilitzen pólvora i
estiguen compreses en un programa general autoritzat per l'alcaldia.
3. No es permetrà la venda ambulant a les vies públiques, excepte el dia de
mercat als llocs autoritzats.
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CAPÍTOL X
Infraccions, sancions i procediment sancionador

Article 36
Les competències municipals a les quals es refereix l'article primer d’aquesta
ordenança, seran exercides per l'alcalde president de l'Ajuntament, o si escau i
en virtut de la delegació que li haja sigut conferida, pel regidor delegat de
Policia de Trànsit. Les infraccions administratives en aquesta matèria se
sancionaran segons el que estableix el títol V de la Llei de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial. El procediment sancionador serà el que
s’estableix al Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el
reglament sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, i d'acord amb el procediment següent.
Les denúncies formulades amb caràcter voluntari es tramitaran d’acord amb les
normes següents:
1. La denúncia podrà formular-se davant el policia encarregat de la vigilància
del trànsit que es trobe més pròxim al lloc dels fets, o mitjançant un escrit dirigit
a l'alcalde president, que es presentarà al registre general de l'Ajuntament.
2. A la denúncia es consignarà el nom, cognoms i domicili del denunciant, i el
del denunciat, si es conegueren; la relació succinta dels fets, amb el lloc, el dia i
l’hora en què es va cometre la infracció; la matrícula i la marca del vehicle, i les
proves que puga aportar.
3. Quan la denúncia es formule davant els agents encarregats de la vigilància
del trànsit, aquests estendran el butlletí corresponent de denúncia, en el qual
es farà constar, a més de les dades referides en l'apartat anterior, si
personalment va poder comprovar la infracció denunciada i si va poder lliurar la
còpia d’aquest butlletí.
4. Una vegada rebuda la denúncia corresponent, i en cas que no li haguera
sigut lliurada la còpia al denunciat, se li notificarà a fi que si ho considera
oportú, formule per escrit, en un termini de 15 dies, les al·legacions que estime
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convenients, amb l’aportació o proposta de proves, i el procediment continuarà
de la forma prevista en l'article següent.

Article 37
Les denúncies formulades pels agents encarregats del servei de vigilància i
control del trànsit, seran definitives excepte prova del contrari. Les denúncies
de caràcter obligatori s'ajustaran als tràmits següents:
1. L'agent denunciant estendrà el butlletí de denúncia corresponent per triplicat,
i en lliurarà un exemplar a l'infractor, haurà de remetre’n una còpia a l'autoritat
municipal i conservarà el tercer exemplar.
Al butlletí de denúncia s’hi farà constar una relació succinta dels fets, del lloc, la
data i l’hora en què s'hagen produït, la matrícula del vehicle i el nom i el domicili
del denunciat, si es trobara present.
El butlletí serà signat pel denunciant i denunciat, sense que la signatura
d'aquest supose l’acceptació dels fets:
a) En cas que l'infractor es negara a signar, o no sabera, l'agent denunciant
farà constar aquesta circumstància, que produirà els mateixos efectes que la
signatura.
b) Quan el conductor denunciat no es trobe present en el moment d'estendre
la denúncia, el butlletí es col·locarà a l'eixugaparabrisa del vehicle, sense
que això implique la notificació de la infracció.
2. Durant els 15 dies hàbils següents al lliurament del butlletí de denúncia,
excepte els supòsits previstos en l'apartat 4t d’aquest article, servirà de
notificació d’aquesta, el denunciat podrà presentar un escrit de descàrrec amb
l’aportació o la proposta de les proves que considere oportunes.
3. Una vegada ultimades les diligències procedents de l'esbrinament dels fets,
es dictarà la resolució que procedisca, i se’n notificarà el contingut al denunciat,
amb expressió dels recursos que, si escau, puga interposar.
4. Quan per raons justificades, que hauran de consignar-se al butlletí de
denúncia, no es lliure aquest al denunciat, se li notificarà el seu contingut, i se li
15
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farà saber el dret a formular al·legacions dins d’un termini de 15 dies hàbils, i la
tramitació de l'expedient continuarà de la forma establida en aquesta
ordenança.

Article 38
Quan es presente un plec de descàrrec en un procediment iniciat per denúncia
voluntària, abans de practicar la prova proposada o dictar la resolució
corresponent, si no se n'haguera proposat cap, s’escoltarà el denunciant per un
termini de 15 dies, qui al seu torn, si ho estima procedent, podrà proposar la
prova complementària que considere oportuna.
Quan es presente un plec de descàrrec en un procediment iniciat per denúncia
d'agent, i en ell s'impugne el fet denunciat o qualsevol circumstància d’aquest,
es remetrà aquest plec a l'agent denunciant per a informe, en un termini de 15
dies, i la seua ratificació serà definitiva, excepte prova del contrari.

Article 39
Per a les notificacions es considerarà el domicili del conductor que figure en el
registre general de conductors de la Prefectura de Trànsit, i altres supòsits
contemplats en el Reial decret llei 339/1980, de 8 de març.

Article 40
Seran aplicables a les infraccions del que s’estableix en aquesta ordenança, els
terminis de prescripció, de cancel·lació i d’execució, que estableix el Reial
decret llei 339/1990, de 2 de març.

Article 41
Contra les resolucions dictades en expedients sancionadors, es podrà
interposar un recurs contenciós administratiu.
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Article 42
1. Les sancions s’efectuaran en metàl·lic, dins dels 15 dies següents a la seua
signatura.
2. Transcorregut aquest termini, el denunciat incorrerà automàticament en el
recàrrec del 20 % de l'import, més un interés de demora.

Article 43
Els infractors de preceptes continguts en aquesta ordenança, sempre que la
infracció comesa no estiga inclosa en les lleis penals i puga donar origen a la
suspensió del permís de conduir, podran fer efectiu el seu import en l'acte, o
dins dels 15 dies següents a la notificació de la denúncia, en aquest cas,
l'import de la denúncia tindrà una reducció del 20% de la quantia.

Article 44
Pel que fa a la retirada del permís de conducció, es realitzarà segons el que
estableix el Reial decret llei 339/1990, de 2 de març, i els reglaments sorgits
arran d'aquest.

Article 45
Quan les infraccions dels preceptes que s’estableixen en el paràgraf de l'article
anterior, denoten un possible estat de perillositat de l'infractor, sense perjudici
de les sancions administratives que pertoquen, es remetrà un testimoniatge de
particulars i antecedents de l'infractor al jutjat competent, per si fóra aplicable
alguna de les mesures previstes en la legislació vigent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. D'acord amb l'article 68 del Reial decret llei 339/1990, de 2 de març,
correspon a

l'alcaldia

presidència

l'establiment

de

corresponguen per infraccions comeses en vies urbanes.
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Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, s'aprova el quadre
d'infraccions i sancions que consta en l'annex adjunt, diligenciat en forma, que
es considera part inseparable d’aquesta ordenança i que respecta, en tot cas,
el que es disposa en l'article 67 del Reial decret llei 339/1990, de 2 de març,
que s'imposarà en aquest terme municipal i que tindrà vigència mentre no es
modifique o derogue per l'alcaldia presidència.

Segona. Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada que s'haja publicat
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província (BOP), i haja transcorregut un
termini de 15 dies a partir de la recepció d’aquesta en els òrgans competents
de l'administració de l'estat i de la Comunitat Valenciana.
Contra l'acord definitiu d'aprovació de l'ordenança reguladora de trànsit i
seguretat vial, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en la
forma i en el termini que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció.

Tercera. Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang, que
s'oposen al que es disposa en aquesta ordenança

ANNEX

Primer
S'estableixen els criteris de graduació de les sancions, d'acord amb el que
s’estableix en l'article 69 del text legal citat anteriorment, en l’article 131 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en l’article 4 del Reial decret 1398/1993, de
4 d'agost, entre altres disposicions:
a) Les infraccions estan sancionades en l'annex amb una multa genèrica
que, si escau, podrà atenuar-se o agreujar-se motivadament, en la fase
d'instrucció o de resolució, una vegada es tinguen en consideració les
circumstàncies concurrents en el fet concret originador de la infracció, i es
determinarà la multa en la quantia qualificada.
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b) Una vegada obtinguda la quantitat qualificada, i sent fidels complidores de
les directrius normatives establides a aquest efecte, s'utilitzarà com a criteri
quantificador de la multa la tinença d'antecedents en matèria de trànsit i
circulació per part del presumpte infractor, que conformaran tres graus,
segons l'existència o no d'antecedents i la seua quantitat:
▪ Grau mínim. S'aplicarà als infractors que, en els sis mesos anteriors a la
data de la denúncia, no hagen sigut sancionats o ho hagen sigut de manera
lleu.
▪ Grau mitjà. S'aplicarà als infractors que, en els sis mesos anteriors a la
data de la denúncia, hagen sigut sancionats per dues infraccions lleus o una
de greu.
▪ Grau màxim. S'aplicarà als infractors que, en els sis mesos anteriors a la
data de la denúncia, hagen sigut sancionats per tres infraccions lleus o dos
de greus.
Si durant la tramitació del procediment sancionador, i fins a la realització del
tràmit d'audiència, recaiguera una resolució sancionadora ferma per una
infracció anterior, serà tinguda en compte a l'efecte de còmput dels
antecedents.
La quantia resultant a pagar, es farà efectiva en els òrgans de recaptació de
l'administració gestora, directament o a través de l'entitat de dipòsit
col·laboradora, bé mitjançant un ingrés en efectiu, amb xec bancari, o
mitjançant una transferència realitzada des de qualsevol entitat bancària, al
compte restringit del qual és titular aquest ajuntament, dins dels 15 dies hàbils
següents a la data de la seua signatura.
Una vegada vençut el termini d'ingrés establit en l'article 84, del Reial decret llei
339/1990, de 2 de març, sense que l'interessat haja satisfet la multa, la seua
exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment.
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Segon
a) Per a les infraccions previstes en aquest annex, seran aplicables els
conceptes i les quanties com a multa genèrica, establides en la relació
codificada d'infraccions al reglament general de circulació, de la Direcció
General de Trànsit.
b) En cas de produir-se un fet susceptible de ser considerat com a delicte
tipificat en la normativa i en la legislació vigent, l'agent que actue redactarà el
corresponent atestat, i el remetrà al jutjat competent i a les forces i cossos de
seguretat de l'estat de la seua jurisdicció.

Tercer. Quadre de multes
GENÈRIQUES

LLEUS
GREUS

G. màxim
42 €
60 €
72 €
90 €

G. mitjà
36 €
54 €
66 €
84 €

G. mínim
30 €
48 €
60 €
78 €

QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE
CIRCULACIÓ
SUMARI
CONCEPTE

ARTICLES
14 al 16
12
29 al 49
3
90 al 94, i 171
121
56 al 72
132
7
118

Càrrega
Ciclomotors / motocicletes
Circulació
Conducció negligent / temerària
Estacionaments
Monopatins i similars
No cedir el pas
No obeir senyals
Sorolls i gasos
Ús del casc
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Ús del cinturó
Documentació i matrícules

117
LSV 59 al 62 i 67

NOTA. Tenir en compte que fets similars poden estar tipificats dues
vegades, en funció de la gravetat i sancionats amb diferents quantitats.

REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ (EXCLUSIVAMENT PER A
DENUNCIAR MITJANÇANT BUTLLETINS DE TRÀNSIT MUNICIPAL)

ART.

APD-OPC

TP

MULTA

RG

2

1-01

L

42 €

Comportar-se de manera que es dificulte
indegudament la circulació (indicar com
va ser el comportament).

2

1-02

L

60 €

Comportar-se de manera que cause perill
a les persones o dany als béns (indicar
com va ser el comportament).

3

1-01

G

72 €

Conduir de manera negligent (indicar en
què consisteix la negligència).

3

1-02

G

90 €

Conduir de manera temerària (indicar en
què consisteix la temeritat).

7

1-02

L

72 €

D

Emetre sorolls per damunt de les
limitacions previstes en les normes
reguladores
dels
vehicles
(indicar
decibels).

7

1-02

L

60 €

D

Emetre gasos per damunt de les
limitacions previstes en les normes
reguladores dels vehicles.

7

2-01

L

60 €

D

Circular amb un vehicle a motor amb fuita
lliure, sense silenciador d’explosions.

7

2-02

L

60 €

D

Circular amb un ciclomotor, amb fuita
lliure, sense silenciador d’explosions.

7

2-03

L

42 €

D

Circular amb un vehicle a motor amb un
silenciador ineficaç (indicar decibels).

7

2-04

L

42 €

D

Circular amb un ciclomotor amb un
silenciador ineficaç (indicar decibels).
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7

2-05

L

42 €

D

Circular amb un vehicle a motor i expulsar
els gasos del motor a través d’un tub
ressonador.

7

2-06

L

42 €

D

Circular amb un ciclomotor i expulsar els
gasos del motor a través d’un tub
ressonador.

7

2-08

L

42 €

D

Circular amb un vehicle a motor de
combustió interna, i llançar fums que
puguen dificultar la visibilitat als
conductors d’altres vehicles.

7

2-09

L

42 €

D

Circular amb un vehicle a motor de
combustió interna, i llançar fums que
resulten nocius.

12

1-02

L

72 €

Circular, dues persones, amb un
ciclomotor no autoritzat o homologat per a
això.

12

2-01

L

60 €

Circular, més de dues persones, amb un
ciclomotor o motocicleta (sense sidecar).

12

2-03

L

42 €

Circular, el passatger d’una motocicleta, i
no portar els peus recolzats en els
reposapeus laterals.

12

2-05

L

42 €

Circular, el passatger d’un ciclomotor o
motocicleta, situat en el lloc intermedi
entre el conductor i el manillar.

14

1C-02

L

42 €

Circular amb un vehicle, la càrrega
transportada del qual produïsca pols, a
causa d’un condicionament inadequat.

14

1C-03

L

42 €

Circular amb un vehicle, la càrrega
transportada del qual, cause molèsties a
causa d’un condicionament inadequat.

16

1-02

L

42 €

Realitzar, a la via, operacions de càrrega
i de descàrrega, i ocasionar perill o
pertorbacions greus a la resta d’usuaris
(indicar el perill
o la pertorbació
causada).

18

1-03

L

60 €

Conduir un vehicle sense mantenir
l’atenció permanent en la circulació
(telèfons mòbils, etc.).
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18

2-01

L

42 €
17

Conduir usant cascos o auriculars
connectats a un aparell receptor o
reproductor de so.

29

1-01

G

90 €

Circular per l’esquerra en una via de
doble sentit de la circulació, en sentit
contrari a l’estipulat, en una revolta de
visibilitat reduïda.

29

1-02

G

90 €

Circular per l’esquerra en una via de
doble sentit de la circulació, en sentit
contrari al marcat, en un canvi de rasant
de visibilitat reduïda.

29

1-04

G

72 €

Circular per l’esquerra de la calçada en
sentit contrari al marcat, en un tram amb
visibilitat d’una via amb doble sentit de la
circulació.

36

2-01

L

42 €

Circular en posició paral·lela amb un altre
vehicle quan els dos tenen prohibida
aquesta manera de circular.

37

1-01

L

72 €

Circular per una via contravenint la
circulació
ordenada
per
l’autoritat
competent, per motius de fluïdesa,
seguretat del trànsit o altres motius.

37

1-02

L

42 €

Utilitzar un tram de via d’accés, prohibit
per l’autoritat competent.

46

1-01

G

72 €

Circular amb un vehicle sense moderar la
velocitat
com
exigeixen
les
circumstàncies (indicar-les).

46

1B-01

G

72 €

Circular sense moderar suficientment la
velocitat en aproximar-se a un pas de
vianants regulat per un agent.

46

1B-04

G

72 €

Circular sense moderar suficientment la
velocitat en aproximar-se a un mercat.

49

1-01

G

72 €

Circular a velocitat anormalment reduïda,
sense causa justificada, i dificultar la
marxa d’altres vehicles (indicar la
velocitat
genèrica
estipulada
o
l’específica).
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55

2-02

G

90 €

Entaular una competició de velocitat entre
vehicles en una via no acotada ni
autoritzada per l’autoritat competent.

56

2-01

G

90 €

No cedir el pas en una intersecció
regulada per un agent de la circulació, i
obligar el conductor d’un altre vehicle a
maniobrar bruscament.

56

3-01

G

90 €

No cedir el pas en una intersecció
regulada amb un semàfor en fase roja, i
obligar el conductor d’un altre vehicle a
maniobrar bruscament.

56

5-01

G

72 €

No cedir el pas en una intersecció
regulada amb un senyal de cedir el pas.

56

5-02

G

90 €

No cedir el pas en una intersecció
regulada amb un senyal de cedir el pas, i
obligar el conductor d’un altre vehicle a
maniobrar bruscament.

56

5-03

G

72 €

No efectuar la detenció obligatòria en un
encreuament regulat amb un senyal de
STOP.

56

5-04

G

90 €

No cedir el pas en una intersecció
regulada amb un senyal de detenció
obligatòria (STOP), i obligar el conductor
d’un
altre
vehicle
a
maniobrar
bruscament.

57

1-01

G

90 €

No cedir el pas en una intersecció a un
vehicle que s’aproxima per la dreta, i
obligar el conductor d’un altre vehicle a
maniobrar bruscament.

57

1C-01

G

72 €

Accedir a una glorieta, sense cedir el pas
a un vehicle que va per la via circular, i
obligar el seu conductor a maniobrar
bruscament.

65

1-01

G

72 €

No respectar la prioritat de pas dels
vianants en un pas senyalat degudament.

65

2-01

G

72 €

Creuar una zona de vianants amb un
vehicle i no deixar passar els vianants
que hi circulen.
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69

1-01

L

60 €

No facilitar el pas a un vehicle prioritari
que circula en servei d’urgència, després
de percebre els senyals que anuncien la
seua proximitat.

72

1-01

G

72 €

Incorporar-se a la circulació després
d’haver estat parat o estacionat, sense
cedir el pas a un altre vehicle, i obligar el
seu conductor a maniobrar bruscament.

72

1-02

G

72 €

Incorporar-se a la circulació, des d’una
via d’accés o zona limítrof a la via, sense
cedir el pas a un altre vehicle, i obligar el
seu conductor a maniobrar bruscament.

74

1-01

G

72 €

Girar amb el vehicle sense advertir amb
suficient antelació als conductors dels
vehicles que circulen darrere seu.

74

1-02

G

90 €

Girar amb el vehicle a l’esquerra amb
perill per als qui s’hi apropen en sentit
contrari, i obligar-los a maniobrar
bruscament.

78

1-01

L

42 €

Efectuar un canvi del sentit de la marxa
en un lloc inadequat (indicar les
circumstàncies que concorren).

78

1-04

G

72 €

Efectuar un canvi de sentit de la marxa, i
obstaculitzar altres usuaris de la via o
obligar-los a maniobrar bruscament.

90

2-03

L

42 €

Parar o estacionar un vehicle al costat
esquerre de la calçada en relació amb el
sentit de la marxa, en una via urbana de
doble sentit.

L

42 €

Estacionar un vehicle separat del costat
dret de la calçada en una via urbana de
doble sentit.

TP

MULTA

L

42 €

90

ART.

2-04

APD-

RG

FET

OPC
90

2-05

Estacionar un vehicle separat del costat
dret del voral, en una via urbana de
doble sentit.
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91

2-01

G

72 €

S

Estacionar un vehicle sense deixar una
distància mínima de tres metres al costat
oposat de la calçada, o a una marca
longitudinal que indique prohibició de
travessar-la o, en qualsevol cas, quan no
permeta el pas d’altres vehicles.

91

2-02

G

72 €

S

Estacionar un vehicle de manera que
s’impedisca la incorporació a la circulació
d’un
altre
degudament
parat
o
estacionat.

91

2-03

G

72 €

S

Estacionar un vehicle i obstaculitzar el
pas d’entrada o eixida de vehicles a un
immoble o gual permanent (número...).

91

2-04

G

72 €

S

Estacionar un vehicle i obstaculitzar
l’entrada o eixida de persones a un
immoble.

91

2-05

G

72 €

S

Estacionar un vehicle i obstaculitzar l’ús
normal dels passos rebaixats per a
discapacitats físics.

91

2-06

G

72 €

S

Estacionar un vehicle a les mitjanes,
separadors, illetes o altres elements de
canalització del trànsit.

91

2-07

G

72 €

S

Estacionar un vehicle i impedir autoritzat
pel senyal corresponent.

91

2-08

G

72 €

S

Estacionar un vehicle en una zona
reservada per a càrrega i descarrega,
durant les hores d’ús.

91

2-09

G

72 €

S

Estacionar un vehicle en doble fila,
sense conductor, i constituir un risc o un
obstacle a la circulació.

91

2-10

G

72 €

S

Estacionar un vehicle en una zona
reservada per a una parada de bus,
assenyalada i delimitada.

91

2-11

G

72 €

S

Estacionar un vehicle en una zona
reservada per a una parada de taxi,
assenyalada i delimitada.

91

2-12

G

72 €

S Estacionar un vehicle en una zona
reservada per a serveis d’urgència i
seguretat.
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91

2-13

G

72 €

S

Estacionar un vehicle enmig de la
calçada,
i obstaculitzar greument el
trànsit.

91

2-14

G

72 €

S

Estacionar un vehicle a la vorera, i
constituir un perill o un obstacle greu en
el trànsit dels vianants.

91

2-15

G

72 €

S

Estacionar un vehicle en un passeig per
a vianants, i constituir un perill o un
obstacle greu per al trànsit de vianants o
vehicles.

91

2-16

G

72 €

S

Estacionar un vehicle en un pas de
vianants, i constituir un perill o un
obstacle greu per al trànsit de vianants.

ART.

APDOPC

TP

MULTA

RG

91

2-17

G

72 €

S

Estacionar un vehicle a la calçada i
constituir un perill o obstacle greu per al
trànsit de vehicles.

91

2-18

G

72 €

S

Estacionar un vehicle i obstaculitzar
greument la circulació de vehicles o
vianants (detallar).

91

2-19

G

72 €

S

Estacionar un vehicle que constituïsca un
perill o un risc per a la resta d’usuaris
(detallar).

92

1-02

L

42 €

Estacionar un vehicle sense situar-lo
paral·lel al costat de la calçada, excepte
l’autorització al costat contrari amb un
senyal preventiu.

92

2-03

L

42 €

Estacionar un vehicle de manera que no
permeta un bon ús de la resta de l’espai
disponible.

93

1-01

L

42 €

Estacionar un autobús a la via urbana.

93

1-02

L

42 €

Estacionar un vehicle de més de 10
tones a la via urbana.

93

1-03

L

42 €

Estacionar un vehicle d’una alçada
superior a dos metres, sota els balcons
d’un immoble.
27
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94

1A-13

G

72 €

S

Estacionar en una via urbana en una
revolta amb visibilitat reduïda.

94

1B-02

G

90 €

S

Estacionar el vehicle en un pas a nivell.

94

1B-06

L

42 €

S

Estacionar el vehicle en un pas per a
ciclistes.

94

1B-08

L

60 €

S

Estacionar el vehicle en un pas de
vianants.

94

1B-09

L

42 €

Estacionar parcialment el vehicle en un
pas de vianants.

94

1C-01

L

60 €

Estacionar el vehicle en un carril reservat
exclusivament per a la circulació.

94

1C-02

L

60 €

Estacionar el vehicle en una part de la via
reservada exclusivament per a la
circulació.

94

1C-03

L

60 €

Estacionar el vehicle en un carril reservat
exclusivament
per
al
servei
de
determinats usuaris (detallar).

94

1C-04

L

60 €

Estacionar el vehicle en una part de la via
reservada exclusivament per al servei de
determinats usuaris (detallar).

94

1C-05

L

60 €

S

Estacionar el vehicle en una zona
reservada per al servei oficial.

94

1C-06

L

60 €

S

Estacionar el vehicle en una zona
reservada per a discapacitats.

94

1C-07

L

60 €

S

Estacionar el vehicle a la vorera.

94

1C-08

L

60 €

S

Estacionar el vehicle en un carrer de
vianants.

94

1C-09

L

60 €

Estacionar el vehicle parcialment sobre la
vorera.

94

1C-11

L

60 €

Estacionar el vehicle en una zona
reservada
per
a
ciclomotors
i
motocicletes.
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APDOPC

TP

MULTA

RG

FET

94

1D-01

G

72 €

S

Estacionar el vehicle en una intersecció
de la via urbana.

94

1D-02

G

72 €

S

Estacionar el vehicle a la zona immediata
d’una intersecció a la via urbana, i
dificultar-ne la visibilitat.

94

1F-01

G

72 €

S

Estacionar el vehicle en un lloc on
s’impedisca
la
visibilitat
de
la
senyalització als altres usuaris.

94

1F-02

G

72 €

S

Estacionar el vehicle en un lloc on
s’obligue altres usuaris a realitzar
maniobres antireglamentàries.

94

2-01

L

42 €

Estacionar el vehicle en doble fila.

95

2-01

G

72 €

Creuar un pas a nivell tancat amb
barreres.

98

1-01

G

72 €

Circular entre la posta i l’eixida del sol
sense portar l’enllumenat reglamentari
encés (indicar-ne el tipus).

104

1A-01

L

42 €

Circular durant el dia amb una
motocicleta
sense
portar
encés
l’enllumenat de creuament.

110

1-01

L

60 €

Fer ús, motivat o exagerat, dels senyals
acústics.

114

1-03

L

42 €

Obrir les portes o baixar del vehicle
sense haver comprovat abans que no hi
haguera cap perill o dificultat per a altres
usuaris.

117

1A-01

L

60 €

No utilitzar, el conductor d’un turisme, el
cinturó de seguretat passat correctament.

60 €

No utilitzar, el passatger d’un turisme, el
cinturó de seguretat passat correctament.

117

1A-02

L
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118

1-01

L

42 €

No
utilitzar,
el
conductor
d’una
motocicleta, el casc de protecció
reglamentari passat correctament.

118

1-02

L

42 €

No utilitzar el casc de protecció
reglamentari passat correctament, el
passatger d’una motocicleta.

118

1-03

L

60 €

No portar posat, el conductor d’una
motocicleta, el casc
de protecció
reglamentari al cap.

118

1-04

L

60 €

No portar posat, el passatger d’una
motocicleta, el casc
de protecció
reglamentari al cap.

118

1-05

L

42 €

No utilitzar, el conductor d’un ciclomotor,
el casc de protecció reglamentari passat
correctament.

118

1-06

L

60 €

No portar posat, el conductor d’un
ciclomotor, el casc de protecció
reglamentari al cap.

118

1-07

L

60 €

No portar posat, el passatger d’un
ciclomotor, el casc de protecció
reglamentari al cap.

ART.

APD-

TP

MULTA

OPC

RG

FET

121

4-01

L

42 €

Circular per la calçada utilitzant un
monopatí, patins o aparells similars.

121

4-04

L

60 €

Circular amb un monopatí, patins o
aparells similars, arrossegat per un altre
vehicle.

121

5-01

L

60 €

Circular amb un vehicle per un passeig
de vianants.

121

5-02

L

42 €

Travessar la vorera o un passeig de
vianants per un lloc no habilitat.

124

1A-01

L

42 €

Creuar, un vianant, pel pas habilitat,
quan el semàfor està en roig.
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124

1B-01

L

42 €

No obeir, el vianant, els senyals de
l’agent de circulació.

124

2-01

L

42 €

Travessar la calçada, un vianant, fora del
pas de vianants, amb risc o dificultat
indeguda per a la circulació.

132

1-01

L

42 €

No
obeir
un
(especificar).

132

1-02

L

42 €

No obeir un
(especificar).

132

1-03

L

60 €

No obeir les ordres o els senyals de
l’agent (especificar).

132

1-04

L

42 €

No adaptar el comportament al missatge
dels senyals d’abalisament.

132

1-05

L

60 €

No efectuar parada obligatòria davant d’un
semàfor en roig.

senyal
senyal

d’obligació

de

prohibició

132

1-06

L

42 €

No detenir-se, el conductor d’un vehicle,
davant de la llum groga no intermitent
d’un semàfor, si ho pot fer sense perill.

132

1-07

L

60 €

No detenir-se al lloc prescrit per un
senyal de STOP.

132

1-08

L

60 €

No obeir
prohibida.

132

1-09

L

60 €

No obeir un senyal d’entrada prohibida.

132

1-10

L

60 €

No obeir un senyal d’entrada prohibida a
vehicles no autoritzats.

132

1-11

L

60 €

No obeir un senyal de gir prohibit a la
dreta.

132

1-12

L

60 €

No obeir un senyal de gir prohibit a
l’esquerra.

132

1-13

L

60 €

No obeir un senyal de mitja volta
prohibida.

132

1-14

L

60 €

No obeir
prohibit.

132

1-15

L

60 €

No obeir un senyal
estacionament prohibit.

31

un

un

senyal

senyal

de

circulació

d’avançament
de

parada

i

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

132

1-16

L

42 €

No obeir un senyal d’estacionament
prohibit.

132

1-20

L

60 €

Excedir la línia longitudinal contínua.

171

1-03

L

42 €

Estacionar en una zona senyalitzada
amb una marca groga longitudinal
contínua.

LLEI DE SEGURETAT VIAL (EXCLUSIVAMENT PER A DENUNCIAR AMB
BUTLLETINS DE TRÀNSIT MUNICIPAL)

ART.

APDOPC

TP

MULTA

RG

FET

59

3-01

L

42 €

S

Conduir un vehicle a motor sense portar
el permís de conducció corresponent, i
tenir-lo concedit.

59

3-02

L

42 €

S

Conduir un ciclomotor sense portar la
llicència
corresponent,
i
tenir-la
concedida.

59

3-07

L

42 €

S

Conduir un vehicle matriculat, sense
portar el permís de circulació, però
posseir-lo.

59

3-08

L

42 €

S

Circular amb un vehicle matriculat, sense
portar la targeta d’inspecció tècnica, però
posseir-la.

59

3-09

L

42 €

S

Circular amb un ciclomotor, sense portar
el certificat de característiques, però
posseir-lo.

60

1

G

90 €

S

Conduir un vehicle sense tenir el permís
o la llicència de conducció.

61

1-01

G

90 €

S Circular amb un vehicle a motor i no tenir
permís de conducció.

61

1-02

G

90 €

S

Circular amb un vehicle a motor sense
tenir la targeta d’inspecció tècnica.

61

1-03

G

90 €

S

Circular amb un vehicle a motor que
incomplisca les condicions tècniques que
garanteixen la seguretat vial.
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61

1-04

G

72 €

S

Circular amb un ciclomotor sense tenir el
certificat de característiques tècniques.

61

4

G

90 €

S

Circular amb un vehicle donat de baixa
temporalment o definitivament.

62

1-01

L

60 €

Circular amb un vehicle sense plaques de
matrícula.

62

1-02

L

42 €

Circular amb les plaques de matrícula
col·locades de manera antireglamentària
o poc visibles.

67

4

G

72 €

No presentar, un vehicle, la inspecció
tècnica corresponent.

Contra l'acord d’aquesta ordenança d'elevació a definitiva, es podrà interposar
un recurs contenciós administratiu en un termini de dos mesos, a comptar des
de l'endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.

33

