PREGUNTES FREQÜENTS: MULTES I SANCIONS
1.Si signo la multa que em lliura l'agent en mà, puc recórrer-la després?
Sí, la firma de la denúncia no implica l'acceptació de la comissió de la infracció, sinó que,
simplement, significa que se'ns ha lliurat una còpia en mà. Si no se signa, l'agent denunciant farà
constar que ha lliurat una còpia al denunciat i tindrà la mateixa validesa
2. Puc pagar la sanció amb descompte del 50% i presentar-hi al·legacions en contra?
No, actualment la llei estableix la incompatibilitat de les dues coses; és a dir, el pagament amb
bonificació implica la renúncia a presentar al·legacions.
3. Quin termini tenen per notificar-me una denúncia en el cas que no me l'hagin lliurada en
mà?
Dependrà del tipus d'infracció. Serà de 3 mesos per a les infraccions lleus i de 6 mesos per a les
infraccions greus i molts greus.
4. Que haig de fer per pagar una multa?
Amb la notificació que rebem a casa es pot pagar en el període voluntari especificat a qualsevol
de les entitats bancàries col·laboradores. En el cas que encara no tinguem la notificació, podem
demanar una carta de pagament a les oficines de la policia local.
5. Com puc fer un plec de descàrrec?
Si no estem conformes amb la denúncia rebuda, podem fer al·legacions mitjançant un escrit
adreçat a l’alcaldessa. Aquest escrit es pot fer en instància normalitzada o no, i s’ha de presentar
a qualsevol registre de les administracions públiques.
6. Quan triguen a contestar la meva instància?
Normalment, en el termini màxim d’un mes es rebrà la resposta. En el cas de no rebre una
resposta s’ha d’entendre com a silenci administratiu negatiu.
8. Quan prescriu una multa de trànsit?
En el cas d'infraccions lleus el termini per notificar la denúncia és de 3 mesos a comptar des de
la comissió dels fets denunciats. En el cas d'infraccions greus i molt greus el termini és de 6
mesos a comptar des de la comissió dels fets denunciats. La prescripció s'interromp en els
supòsits fixats a l'article 92 de la Llei de seguretat viària.
Transcorregut el període de pagament en via voluntària sense haver-se efectuat l'ingrés, i la
multa hagi adquirit fermesa administrativa, es procedirà a la via de constrenyiment i la prescripció
serà, en aquest cas, de 4 anys.

8. Quan caduca l'expedient administratiu sancionador en matèria de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària?
Caduca si no s'ha notificat resolució sancionadora transcorregut un any des de la notificació de la
denúncia (inici del procediment).
9. Si un cop notificada la denúncia presento al·legacions i, posteriorment, dins del període
voluntari, realitzo el pagament per acollir-me al 50% de descompte, què passarà?
Que l’Ajuntament entendrà que ha desistit en les seves al·legacions i es tindran per no
presentades.
10. M'ha arribat una denúncia per excés de velocitat però jo no conduïa: estic obligat a
identificar el conductor del vehicle? Què passa si no ho faig?
La llei obliga el titular del vehicle amb què s'hagi comès una infracció a identificar-ne el conductor
responsable. En cas d'incompliment d'aquesta obligació se sancionarà el titular del vehicle per la
comissió d'una infracció molt greu prevista en l'article 65.5 j) de la LSV.
11. Donat el cas que s'identifiqui un altre conductor, què passa amb la denúncia a nom del
titular del vehicle?
La denúncia a nom del titular del vehicle quedarà anul·lada i se’n remetrà la notificació al
conductor responsable de la infracció, excepte que es tracti d'una infracció imputable al titular del
vehicle com, per exemple, circular amb un vehicle que incompleixi les condicions tècniques que
afectin greument la seguretat viària.
12. Amb quines dades haig d’identificar el conductor responsable de la infracció?
Juntament amb el nom, cognoms, NIF i adreça, cal facilitar el número de permís o llicència de
conducció que permeti la seva identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el
conductor no figura en aquest registre, el titular té l’obligació de disposar de còpia de
l’autorització administrativa que l’autoritza a conduir a Espanya. Si el titular fos una empresa de
lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa es pot substituir per
la còpia del contracte d'arrendament.

