
 
ANNEX ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ 

 
 
 
LSV  ART.  AP. OP.  FET DENUNCIAT  MULTA/ 

DESCOMPTES
20%  

ARTICLE 59: 
LSV  59  3  1A  No exhibir a l'agent de l'autoritat l'autorització 

administrativa per conduir el vehicle ressenyat.  
60 € /48 € 

LSV  59  3  1B  No exhibir a l'Agent de l'Autoritat la documentació 
reglamentària del vehicle ressenyat.  

60 € / 48 € 

ARTICLE 60: 
LSV  60  1  1A  Conduir el vehicle ressenyat sense tenir la llicència de 

conducció corresponent. 
60 € / 48 € 

LSV  60  1  1B  Conduir el vehicle ressenyat sense tenir el permís de 
conducció corresponent. (CLASSES A I B)   

60 € / 48 € 

LSV  60  1  1C  Conduir el vehicle ressenyat sense tenir el permís de 
conducció corresponent. (CLASSES C, D I I) 

60 € / 48 € 

LSV  60  1  1D  Conduir el vehicle ressenyat amb l'autorització 
administrativa caducada, susceptible de ser prorrogada. 

60 € / 48 € 

LSV  60  1  1E  Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència de conducció 
incomplint les condicions restrictives o els esments 
especials que figuren en la mateixa.  

60 € / 48 € 

LSV  60  1  1F  Conduir el vehicle ressenyat incomplint les condicions 
restrictives o els esments especials que figuren en el 
permís de conducció.  

60 € / 48 € 

LSV  60  1  1G  Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència de conducció 
suspesa per resolució governativa o judicial..  

60 € / 48 € 

LSV  60  1  1H  Conduir el vehicle ressenyat amb el permís conducció 
suspès per resolució governativa o judicial.  

60 € / 48 € 

ARTICLE 61: 
LSV  61  1  1A  Circular sense que el vehicle ressenyat hagi obtingut 

l’autorització administrativa corresponent. 
60 € / 48 € 

LSV  61  1     Circular amb un vehicle de motor que incompleix les 
condicions tècniques que garanteixen la seguretat vial.  

60 € / 48 € 

LSV  61  1     Circular sense que el vehicle ressenyat hagi obtingut 
l’autorització administrativa corresponent. Circular un 
transport especial incomplint el punt ... de l'Autorització 
Especial Temporal núm. ..., que li ho prohibeix.  

60 € / 48 € 

LSV  61  1  1B  Circular amb el ciclomotor ressenyat sense haver obtingut 
l'autorització administrativa corresponent.  

60 € / 48 € 

LSV  61  1  1C  Circular amb el vehicle ressenyat, les característiques, els 
equips, els recanvis i els accessoris del qual no s'ajusten a 
les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament. 

60 € / 48 € 

LSV  61  1  1D  Circular amb un vehicle els pneumàtics del qual no 
conservin el dibuix en la totalitat de la banda de rodadura o 
en els quals s'apreciïn deformacions o talls. (Es formularà 
una denúncia per cada pneumàtic i s'indicarà la seva 
situació, marca i nombre.) 

60 € / 48 € 

LSV  61  1  1E  Circular amb un vehicle mancat del nombre reglamentari 
de retrovisors eficaços. 

60 € / 48 € 

LSV  61  1  1F  Mancar de dispositiu que eviti l’empotrament d'altres 
vehicles en cas de topada. 

60 € / 48 € 

LSV  61  1  1G  No dur en les condicions reglamentàries la placa de vehicle 
llarg, tractant-se de vehicles de motor de més de 12 
metres. 

60 € / 48 € 
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LSV  61  1  1H  Mancar el vehicle ressenyat de recanvis o accessoris 
reglamentaris.  

60 € / 48 € 

LSV  61  3  1A  No haver presentat a la inspecció tècnica periòdica en el 
termini degut el vehicle ressenyat, la conducció del qual 
s’autoritza amb la llicència de conducció.  

60 € / 48 € 

SV  61  3  1B  No haver presentat a la inspecció tècnica periòdica en el 
termini degut el vehicle ressenyat, la conducció del qual 
s’autoritza amb permís de conducció. 

60 € / 48 € 

LSV  61  3  1C  Efectuar en el vehicle ressenyat una reforma d’importància 
sense autorització o sense haver passat la inspecció 
tècnica corresponent. (Especifiqui's la reforma.) 

60 € / 48 € 

LSV  61  4  1A  No haver efectuat el titular del vehicle ressenyat la 
notificació de transferència en el termini reglamentari.  

60 € / 48 € 

LSV  61  4  1B  No haver efectuat l’adquirent del vehicle ressenyat la 
sol·licitud de renovació del permís de circulació en el 
termini reglamentari.  

60 € / 48 € 

LSV  61  4  1C  Circular amb el vehicle ressenyat donat de baixa. 60 € / 48 € 

LSV  61  4     Lliurar el permís de circulació a la persona a la qual es 
transfereix el vehicle sense haver efectuat en el revers del 
document citat l’anotació corresponent. 

60 € / 48 € 

ARTICLE: 62 
LSV  62  1  1A  Circular amb el vehicle ressenyat sense plaques de matricula 60 € / 48 € 

LSV  62  1  1B  Circular amb el vehicle ressenyat sense una de les plaques de 
matrícula 

60 € / 48 € 

LSV  621  1  1C  Circular amb el vehicle ressenyat amb les plaques de matrícula 
que no són perfectament visibles o llegibles. 

60 € / 48 € 

LSV  62  1    Afegir a les plaques de matrícula signes distintius als 
reglamentaris 

60 € / 48 € 

LSV  62  1    Col.locar en el vehicle placa o distintiu no autoritzat 60 € / 48 € 

SV  62  1    Circular amb plaques de matrícula que no s’ajusten a 
condicions reglamentàries 

60 € / 48 € 

LSV  62  1   Circular amb placa de matrícula en un lloc diferent del previst 
pel fabricant 

60 € / 48 € 

LSV  62  2  1A  Circular sense haver obtingut el permís temporal corresponent. 60 € / 48 € 

LSV  62  2  1B  Circular amb el permís temporal corresponent caducat 60 € / 48 € 

LSV  62  2  1C  Circular amb un permís temporal sense el conductor o 
acompanyant reglamentaris. 

60 € / 48 € 

LSV  62  2 1D Circular amb un permís temporal sense haver complimentat el 
corresponent butlletí. 

60 € / 48 € 
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REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ 

 
 

 

RGC  ART AP.  OP.  FET DENUNCIAT 
MULTA/ 
DESCOMPT
E 20%  

ARTICLE 2: Usuaris 
RGC  2  1  1A  Comportar-se indegudament en la circulació. (S’haurà d’indicar detalladament el

comportament o el tipus de molèstia causat) 
100 € / 80 €

ARTICLE 3: Conductors 
RGC  3  1  1A  Conduir sense la diligència i precaució necessàries. 100 € / 80 €

RGC  3  1  1B  Conduir de manera temerària. (Cal detallar la conducta clarament i succinta.) 100 € / 80 €

ARTICLE 5: Senyalització d’obstacles o perills 
RGC  5  1  1A  No fer desaparèixer com més aviat millor un obstacle o perill en la via la persona que 

l’ha creat. (S’haurà d’indicar l'obstacle o perill existent.)  
30 € / 24 €

RGC  5  2  1A  No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill en la via la persona que l’ha creat.
(S’haurà d’indicar la senyalització emprada o la falta d’aquesta.)  

30 € / 24 €

ARTICLE 6: Prevenció d’incendis 
RGC  6     1A  Llançar objectes que puguin produir incendis. (S’haurà d’indicar l'objecte i el lloc on

va ser llançat.) 
30 € / 24 €

ARTICLE 7: Emissió de pertorbacions i contaminants 
RGC  7  2  1A  Circular amb el vehicle ressenyat amb l'escapament lliure, sense silenciador

d’explosions o amb aquest ineficaç. 
30 € / 42 €

RGC  7  2  1B  Circular amb el vehicle ressenyat de combustió interna, llançant fums que poden
dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles o resultar nocius. (Cal fer constar
que ha de passar la ITV en el termini de 10 dies.) 

30 € / 24 €

ARTICLE 9: Transport de persones 
RGC  9  1  1A  Transportar en el vehicle ressenyat un nombre de persones superior al de places

autoritzades. 
30 € / 24 €

RGC  9  1  -  Mancar el vehicle de servei públic de la placa interior en la qual consti el nombre
màxim de places autoritzades. 

30 € / 42 €

ARTICLE 10: Emplaçament i condicionament de les persones 
RGC  10  1  1A  Circular amb un menor de dotze anys situat en el seient davanter, sense disposar de

seient o dispositiu de seguretat homologat per a menors. 
30 € / 42 €

RGC  10  2  1A  Transportar persones en un vehicle en un emplaçament diferent del destinat i
condicionat per a elles.  

30 € / 42 €

RGC  10  5  1A  No dur instal·lada la protecció reglamentària de la càrrega en el vehicle ressenyat. 30 € / 24 €

ARTICLE 12: Normes relatives a cicles, ciclomotors i motocicletes 
RGC  12  1  1A  Circular dues persones en el vehicle de dues rodes ressenyat. (En ciclomotors de 

tres o quatre rodes es denunciarà per l'article 9.) 
30 € / 24 €

RGC  12  2  1A  No anar el viatger del vehicle ressenyat a cavall i amb els peus recolzats en els
reposapeus laterals. 

60 € / 48 €

ARTICLE 13: Dimensions del vehicle i la seva càrrega 
RGC  13  1  1A  Circular sense autorització especial amb el vehicle ressenyat, les dimensions del 

qual, inclosa la càrrega, excedeixen els límits reglamentaris. (Cal detallar les mides
quant a amplària, alçada o longitud.)  

100 € / 80 €

RGC  13  2  1A  Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions establertes en 
l'autorització especial. (Cal detallar succintament la condició incomplerta.)  

100 € / 80 €

ARTICLE 14: Disposició de la càrrega 
RGC  14  1-A  1A  Circular amb el vehicle ressenyat, la càrrega del qual pot caure sobre la via perquè

està indegudament condicionada. 
30 € / 24 €

RGC  14  1-C  1A  Circular amb el vehicle ressenyat, la càrrega del qual produeix pols i molèsties per als
altres usuaris. 

30 € / 24 €
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RGC  14  1-D  1A  Circular amb el vehicle ressenyat, en el qual la disposició indeguda de la càrrega 
oculta els dispositius de senyalització. 

30 € / 24 € 

RGC  14  2  1A  Circular amb el vehicle sense cobrir, totalment i eficaçment, les matèries
transportades que produeixen pols o poden caure. 

30 € / 24 €

ARTICLE 15: Dimensions de la càrrega 
RGC  15  1  1A  Circular amb el vehicle ressenyat, la càrrega del qual sobresurt de la projecció en

planta, inclosa la càrrega indivisible. 
30 € / 42 €

RGC  15  5  1A  No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt longitudinalment del
vehicle ressenyat. 

30 € / 24 €

ARTICLE 16: Operacions de càrrega i descàrrega 
RGC  16     1A  Realitzar operacions de càrrega i descàrrega en la via. 30 € / 24 €

ARTICLE 18: Altres obligacions del conductor 
RGC  18  1  1A  Conduir el vehicle ressenyat sense mantenir la pròpia llibertat de moviments. 30 € / 24 €

RGC  18  1  1B  Conduir un vehicle sense mantenir el camp de visió. 30 € / 24 €

RGC  18  1  1C  Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció. 30 € / 24 €

RGC  18  1     Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada.  30 € / 24 €

RGC  18  1     Conduir un vehicle sense cuidar que la resta dels passatgers mantinguin la posició
adequada.  

30 € / 24 €

RGC  18  1  1D  Conduir un vehicle sense cuidar-se de la col·locació adequada dels objectes 
transportats perquè no interfereixin en la conducció. 

30 € / 24 €

RGC  18  1  1E  Conduir un vehicle sense cuidar-se de la col·locació adequada d'algun animal 
transportat perquè no interfereixi en la conducció. 

30 € / 24 €

RGC  18  2  1A  Conduir usant auriculars connectats a equips de so. 30 € / 24 €

    ARTICLE 19: Visibilitat en el vehicle  

RGC  19  1  1A  Conduir amb un vehicle la superfície envidrada del qual no permet al conductor la
visibilitat diàfana de la via per la col·locació de làmines, adhesius, cortines o altres 
elements no autoritzats. 

30 € / 24 €

ARTICLE 20: Normes sobre begudes alcohòliques 
RGC  20  1  1-B  Conduir el vehicle ressenyat amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,25

mg/l. (DOS MESOS DE RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUIR) 
100 € / 80 €

RGC  20  1  1-D  Conduir el vehicle ressenyat amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,40
mg/l. (TRES MESOS DE RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUIR) 

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-G  Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al transport de mercaderies amb una massa
màxima autoritzada superior a 3.500 quilograms, amb una taxa d'alcohol en aire
espirat superior a 0,15 mg/l. (DOS MESOS DE RETIRADA DEL PERMÍS DE
CONDUIR) 

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-H  Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al transport de mercaderies amb una massa
màxima autoritzada superior a 3.500 quilograms, amb una taxa d'alcohol en aire
espirat superior a 0,25 mg/l. (TRES MESOS DE RETIRADA DEL PERMÍS DE
CONDUIR) 

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-K  Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al transport de viatgers de més de nou places,
amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l. (DOS MESOS DE
RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUIR) 

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-L  Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al transport de viatgers de més de nou places, 
amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mg/l. (TRES MESOS DE
RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUIR)  

100 € / 80 €

RGC  20  1  1- N Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al transport de mercaderies perilloses, amb una 
taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l. (DOS MESOS DE RETIRADA DEL
PERMÍS DE CONDUIR)  

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-P  Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al transport de mercaderies perilloses, amb una
taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mg/l. (TRES MESOS DE RETIRADA
DEL PERMÍS DE CONDUIR) 

100 € / 80 €
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RGC  20  1  1-S  Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al servei d'urgència, amb una taxa d'alcohol en
aire espirat superior a 0,15 mg/l. (DOS MESOS DE RETIRADA DEL PERMÍS DE 
CONDUIR) 

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-T  Conduir el vehicle ressenyat, dedicat al servei d'urgència, amb una taxa d'alcohol en
aire espirat superior a 0,25 mg/l. (TRES MESOS DE RETIRADA DEL PERMÍS DE
CONDUIR) 

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-W  Conduir el vehicle ressenyat, amb un permís de conducció d'antiguitat inferior a dos
anys, amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l. (DOS MESOS DE
RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUIR)  

100 € / 80 €

RGC  20  1  1-X  Conduir el vehicle ressenyat, amb un permís de conducció d'antiguitat inferior a dos
anys, amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mg/l. (TRES MESOS DE
RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUIR) 

100 € / 80 €

ARTICLE 29: Sentit de la circulació 

 
RGC 29  1  1A  Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de la circulació en sentit contrari a 

l'estipulat, en un tram de reduïda visibilitat. 
100 € / 80 €

 RGC 29  1  1B  Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de la circulació en sentit contrari a 
l'estipulat, en un tram amb visibilitat. 

100 € / 80 €

 
RGC 29  1  1C  Circular per una via de doble sentit de circulació, sense acostar-se al més prop 

possible a la vora dreta de la calçada per mantenir la separació lateral suficient que li 
permeti creuar-se amb seguretat amb un altre vehicle. 

100 € / 80 €

 ARTICLE 30: Calçades amb doble sentit 

 RGC 30  1  1A  Circular pel voral, no havent-hi raons d'emergència, amb el vehicle automòbil 
ressenyat. 

30 € / 24€ 

 
RGC 30  1-B  1A  Utilitzar el carril central d'una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils 

separats per marques longitudinals discontínues sense que això es degui a un 
avançament ni a un canvi de direcció a l'esquerra. 

30 € / 42 €

 
RGC 30  1-B  1B  Circular pel carril situat més a l’esquerra en sentit contrari a l'estipulat, en una 

calçada de doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques viàries. 
100 € / 80 €

 ARTICLE 31: Calçades amb més d’un carril per a cada sentit 

 
RGC 31     1A  Circular fora de poblat per un carril distint del situat més a la dreta, en una calçada 

amb més d'un carril per al mateix sentit de marxa, entorpint la marxa d’un altre 
vehicle que el segueix. 

30 € / 24 €

 ARTICLE 32: Calçades amb tres o més carrils 

 
RGC 32     1A  Circular fora de poblat amb el vehicle ressenyat per un carril distint del situat més a 

la dreta, en calçada de tres o més carrils per al mateix sentit, entorpint la marxa d'un 
altre que li segueix 

30 € / 24 €

 RGC 32     1B  Circular fora de poblat per un carril distint dels dos situats més a la dreta, en calçada 
de tres o més carrils per al mateix sentit. 

30 € / 24 €

 ARTICLE 36: Utilització dels vorals 

 RGC 36  1  1A  No circular pel voral transitable de la sev1a dreta el conductor del vehicle ressenyat 
estant obligat a utilitzar-lo. 

30 € / 24 €

 RGC 36  2  1A  Circular en posició paral·lela amb un altre vehicle, tenint ambdós prohibida aquesta 
forma de circular. 

30 € / 24 €
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 ARTICLE 37: Ordenació especial del trànsit 

 RGC  37  1  1A  Circular per una via contravenint a l'ordenació determinada per l'autoritat 
competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit. 

30 € / 24 € 

 RGC  37  1  1B  Circular per una via en sentit contrari a l'ordenat per l'autoritat 
competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit. 

100 € / 80 €

 ARTICLE 38: Circulació en autopistes 
 RGC  38  1  1A  Circular per autopista amb el vehicle ressenyat no autoritzat. 30 € / 24€ 

 
RGC  38  2  1A  No abandonar una autopista per la primera sortida el conductor del 

vehicle ressenyat quan per raons d’emergència es vegi obligat a circular 
a una velocitat anormalment reduïda. 

30 € / 24 € 

 RGC  38  3  1A  Circular amb el vehicle especial ressenyat per una autopista sense 
l'autorització de la qual ha d’anar proveït.  

100 € / 80 €

 
 

ARTICLE 39: Limitacions a la circulació 

 RGC  39  4  1A  Circular contravenint a les restriccions temporals a la circulació 
imposades pels agents encarregats de la vigilància del trànsit. 

30 € / 24 € 

 RGC  39  5  1A  Circular amb el vehicle ressenyat en un tram restringit mancant de 
l'autorització especial corresponent.  

100 € / 80 €

 RGC  39  8  1A  Circular amb un vehicle sotmès a restriccions de circulació en sentit 
contrari a l'estipulat per l'autoritat.  

100 € / 80 €

  

 RGC  40  1  1A  Circular per un carril reversible sense dur encès l'enllumenat 
d'encreuament. 

30 € / 24 € 

 RGC  40  2  1A  Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat. 100 € / 80 €

 ARTICLE 41: Carrils en sentit contrari 

 
RGC  41  1  1A  Circular per un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a 

l'habitual amb un vehicle no autoritzat reglamentàriament. 
100 € / 80 €

 RGC  41  1  1B  Circular per un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a 
l'habitual sense dur encès l'enllumenat d'encreuament. 

30 € / 80 € 

 
RGC  41  1  1C  Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit normal de 

la circulació des d'un altre carril habilitat per a la circulació en sentit 
contrari a l'habitual. 

30 € / 24 € 

 
RGC  41  1  1D  Desplaçar-se lateralment a un carril contigu, reservat per a la circulació 

en sentit contrari a l'habitual, des d'un altre carril destinat al sentit 
normal de la circulació. 

30 € / 24 € 

 ARTICLE 42: Carrils addicionals de circulació 

 RGC  42  1  1A  Circular per un carril addicional de circulació sense dur encès 
l'enllumenat d'encreuament. 

100 € / 80 € 

 RGC  42  1  1B  Desplaçar-se lateralment a un carril destinat al sentit normal de la 
circulació des d'un carril addicional, envaint el sentit contrari.  

30 € / 24 € 

 RGC  42  1  1C  Desplaçar-se lateralment des d'un carril de sentit normal de circulació a 
un carril addicional, envaint el sentit contrari. 

30 € / 24 € 

 ARTICLE 43: Refugis, illetes o dispositius de guia 

 RGC 43 1 1A 
Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de 
circulació, on existeix un refugi, una illeta o un dispositiu de guia. 

100 € / 80 € 

RGC 43 2 1A Circular per una plaça, glorieta o trobada de vies, en sentit contrari a 
l'estipulat.  

100 € / 80 €

ARTICLE 44: Utilització de las calçades 
RGC  44     1A  Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via dividida en més d'una 

calçada. 
100 € / 80 €  

ARTICLE 46: Moderació de la velocitat 
RGC  46  1  1A  Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, si escau, sense 

detenir-se quan ho exigeixen les circumstàncies. (Cal indicar 
succintament tals circumstàncies.) 

100 € / 80 €  
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ARTICLE 48: Velocitats màximes 
RGC  48  1  1A  Circular a ... km/h, estant limitada la velocitat a ... km/h. Quantia Radar 

ARTICLE 49: Velocitats mínimes 
RGC  49  1  1A  Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, 

entorpint la marxa d'un altre vehicle. (Cal indicar la velocitat genèrica 
estipulada.) 

100 € / 80 € 

RGC  49  1  1A  Circular amb un vehicle de motor a una velocitat inferior a 60 km/h per 
l'autopista o autovia ressenyada. 

100 € / 80 € 

RGC  49  1     Circular per una carretera amb un vehicle de motor a una velocitat 
inferior a la meitat de la genèrica estipulada. (Cal indicar la velocitat 
genèrica.) 

100 € / 80 € 

ARTICLE 52: Velocitats que prevalen 
RGC  52  1  1A  Circular sense dur visible en la part posterior del vehicle el senyal 

reglamentari de limitació de velocitat fixada per al conductor o, si 
escau, per al vehicle ressenyat.  

100 € / 80 € 

RGC  52  1     Circular a una velocitat inferior a l'exigida en un carril ràpid, havent-hi 
un carril obligatori per a trànsit lent.  

100 € / 80 € 

RGC  52  2     Circular a una velocitat inferior a l'exigida en un carril ràpid, havent-hi 
un carril obligatori per a trànsit lent, entorpint la circulació. 

100 € / 80 € 

ARTICLE 53: Reducció de la velocitat 
RGC  53  1  1A  Reduir considerablement la velocitat, no havent-hi perill, sense 

advertir-ho prèviament. 
100 € / 80 € 

RGC  53  1  1B  Reduir bruscament la velocitat amb el risc de col·lisió per als vehicles 
que el segueixen. 

100 € / 80 € 

ARTICLE 54: Distàncies entre vehicles 
RGC  54  1  1A  Circular darrere d'un altre vehicle sense deixar un espai lliure que li 

permeti detenir-se, sense col·lidir, en cas de frenada brusca del que el 
precedeix.  

100 € / 80 € 

RGC  54  2  1A  Circular darrere d'un altre vehicle sense senyalitzar el propòsit 
d'avançar-lo amb una separació que no permet, al seu torn, ser 
avançat amb seguretat. 

100 € / 80 € 

RGC  54  2  1B  Circular amb el vehicle ressenyat darrere d'un altre sense senyalitzar 
el propòsit d'avançar-lo, mantenint una separació inferior a 50 metres. 

100 € / 80 € 

ARTICLE 55: Competicions esportives 
RGC  55  2  1A  Celebrar una competició o carrera entre vehicles sense autorització. 100 € / 80 €  
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ARTICLE 56: Prioritat en interseccions senyalitzades 

RGC  56  2  1A No cedir el pas en una intersecció senyalitzada i obligar el conductor d'un
altre vehicle a maniobrar bruscament.  

100 € / 80 € 

ARTICLE 57: Prioritat en una intersecció sense senyalitzar 
RGC  57  1  1A No cedir el pas en una intersecció sense senyalitzar a un vehicle que

s'aproxima per la seva dreta i obligar el seu conductor a maniobrar
bruscament. 

100 € / 80 € 

RGC  57  1-C  1A Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula per
aquesta i obligar el conductor a maniobrar bruscament. 

100 € / 80 € 

ARTICLE 58: Prioritat de pas: normes generales 
RGC  58  1  1A No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i especialment 100 € / 80 € 

amb la reducció progressiva de la velocitat, que cedirà el pas en una
intersecció. 

ARTICLE 59 Interseccions: detenció del vehicle 
RGC  59  1  1A Entrar amb el vehicle ressenyat en una intersecció i quedar detingut de

manera que impedeix la circulació transversal. 
 100 € / 80 € 

RGC  59  1  1B Entrar amb el vehicle ressenyat en un pas de vianants i quedar detingut de
manera que impedeix la circulació dels vianants.  

150 € / 80 € 

ARTICLE 60: Prioritat en trams d’obres i estrenyiments 
RGC  60  1  1A No respectar la prioritat de pas d'un altre vehicle que ha entrat primer en

un tram estret no senyalitzat a aquest efecte.  
100 € / 80 € 

RGC  60  5  1A No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en un tram
en obres. 

 100 € / 80 € 

ARTICLE 61: Prioritat: ponts i obres senyalitzades 
RGC  61     1A No respectar la prioritat de pas en un estrenyiment de la calçada

senyalitzat a aquest efecte.  
 100 € / 80 € 

ARTICLE 62: Prioritat en absència de senyalització 
RGC  62     1A No respectar l'ordre de preferència en un estrenyiment no senyalitzat el

conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de fer marxa
enrere. 

100 € / 80 € 

ARTICLE 63: Prioritat en trams de gran pendent 
RGC  63     1A No respectar la prioritat de pas el conductor del vehicle ressenyat en un

tram estret de gran pendent. 
100 € / 80 € 

ARTICLE 65: Prioritat dels conductors sobre els vianants 
RGC  65  1  1A No respectar la prioritat de pas dels vianants. 100 € / 80 € 

ARTICLE 67: Vehicles prioritaris 
Instal·lar dispositius de senyals especials sense autorització de la
Prefectura Provincial de Trànsit corresponent. 

RGC  67  3  1A 

 

100 € / 80 € 

ARTICLE 68: Conductors de vehicles prioritaris 
RGC  68  1  1A Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les

precaucions necessàries per no posar en perill els altres usuaris. (Cal
indicar succintament la maniobra realitzada i el perill creat.) 

100 € / 80 € 

ARTICLE 69: Comportament dels altres conductors 

RGC  69     1A No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència,
després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat. 

30 € / 24 € 

ARTICLE 71: Vehicles i transports especials 
RGC          Cal denunciar segons l’article 113 del RGC.    

ARTICLE 72: Incorporació a la circulació 
RGC  72  1  1A Incorporar-se a la circulació sense cedir el pas a un altre vehicle i obligar el

seu conductor a maniobrar bruscament. 
100 € / 80 € 

RGC  72  4  1A Incorporar-se a la calçada procedent d'un carril d'acceleració sense cedir
el pas a un altre vehicle i obligant el seu conductor a maniobrar
bruscament. 

100 € / 80 € 

ARTICLE 73: Incorporació de vehicles de transport de viatgers 
RGC  73  1  1A No facilitar la incorporació a la circulació d'un altre vehicle. 30 € / 24 €

RGC  73  1  1B No facilitar la incorporació a la circulació d'un vehicle de transport col·lectiu 
de viatgers des d'una parada senyalitzada.  

30 € / 24 € 
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ARTICLE 74: Canvis de direcció: normes generals 
RGC  74  1  1A Efectuar un canvi de direcció sense advertir-lo amb prou antelació als

conductors dels vehicles que circulen darrere del seu. 
 100 € / 80 € 

RGC  74  1  1B Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra amb perill per als vehicles que
s’apropen en sentit contrari. 

 100 € / 80 € 

RGC  74  1  1C Efectuar un canvi de direcció a l’esquerra sense visibilitat. 100 € / 180 
€  

RGC  74  2  1A Canviar de carril sense respectar la prioritat del que circula pel carril que es
pretén ocupar. 

 100 € / 80 € 

ARTICLE 75: Canvis de direcció: maniobra 
RGC  75  1  1A No advertir la maniobra de canvi de direcció amb prou antelació.  100 € / 80 € 

RGC  75  1  1B Efectuar un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat.  100 € / 80 € 

ARTICLE 77: Carril de desacceleració 
RGC  77  -  1A No entrar com més aviat millor en el carril de desacceleració en abandonar 

una via. 
30 € / 24 € 

ARTICLE 78: Canvi de sentit: maniobra 
RGC  78  1  1A Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir a altres usuaris

aquesta maniobra.  
 100 € / 80 € 

RGC  78  1  1B Realitzar la maniobra de canvi de sentit de marxa creant un perill per als
altres usuaris de la via. 

 100 € / 80 € 

ARTICLE 79: Canvis de sentit: supòsits especials 
RGC  79  1  1A Efectuar un canvi de sentit de la marxa en lloc prohibit. (Cal indicar el lloc

on va tenir lloc la maniobra.)  
 100 € / 80 € 

ARTICLE 80: Marxa enrere: normes generals 
RGC  80  1  1A Circular cap endarrere podent evitar-ho amb una altra maniobra. 100 € / 80 € 

RGC  80  3  1A Efectuar la maniobra de marxa endarrere en la via ressenyada. 30 € / 24 € 

ARTICLE 81: Marxa enrere: maniobra 

RGC  81  -  1A No advertir la maniobra de marxa endarrere amb la senyalització
reglamentària. 

 100 € / 80 € 

RGC  81  -  1B Efectuar la maniobra de marxa endarrere sense adoptar les precaucions
necessàries per no causar perill per als altres usuaris de la via.  

 100 € / 24 € 

ARTICLE 82: Avançament per l’esquerra 
RGC  82  2  1A Avançar en carretera a un vehicle per la dreta sense que el seu conductor

estigui indicant clarament el seu propòsit de desplaçar-se lateralment a 
l'esquerra. 

 100 € / 80 € 

ARTICLE 83: Avançament en calçada de diversos carrils 
RGC  83  1  1A Avançar un vehicle en una calçada de diversos carrils en el mateix sentit

de circulació i romandre en el carril utilitzat, entorpint altres vehicles que 
circulen darrere més ràpidament. 

 100 € / 80 € 

RGC  83  2  1A Avançar un vehicle canviant de carril quan la densitat de circulació és tal
que els vehicles ocupen tota l'amplada de la calçada.  

 100 € / 80 € 
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ARTICLE 85: Avançament: maniobra 
RGC  85  1A Avançar un altre vehicle sense deixar entre ambdós una separació lateral 

suficient per realitzar amb seguretat la maniobra esmentada.  
100 € / 80 €

RGC  85  3  1A Avançar sense reintegrar-se al seu carril al més aviat possible i de manera 
gradual, i obligar l’avançat a maniobrar bruscament.  

100 € / 80 €

RGC  85  5  1A Avançar, fora del poble, el conductor d’un vehicle de dues rodes un altre 
vehicle deixant entre ambdós una separació inferior a 1,50 metres.  

100 € / 80 €

ARTICLE 86: Obligacions del conductor avançat 
RGC  86  1  1A No cenyir-se a la vora dreta de la calçada en ser advertit pel conductor 

que el segueix del propòsit d’avançar-lo.  
100 € / 80 €

RGC  86  2  1A Augmentar la velocitat quan sigui avançat.  100 € / 80 €

RGC  86  2  1B Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin l’avançament, en el 
moment que sigui avançat. (Haurà d’indicar-se succintament la maniobra 
o les maniobres dificultoses efectuades.)  

100 € / 80 €

RGC  86  3  1A No facilitar l’avançament el conductor del vehicle ressenyat quan les 
circumstàncies no permetin ser avançat amb facilitat i sense perill. 
(Hauran d’indicar-se les circumstàncies concurrents.)  

100 € / 80 €

ARTICLE 87: Avançament: prohibicions 
RGC  87  1  1A Avançar en un tram de visibilitat reduïda envaint la zona reservada en el

sentit contrari.  
100 € / 80 

€ 
RGC  87  1  1B Avançar sense que la visibilitat disponible sigui suficient i envaint la zona 

reservada al sentit contrari. (Haurà d’indicar-se succintament la causa de la 
insuficient visibilitat.)  

100 € / 80 
€ 

RGC  87  1     Avançar darrere d’un altre vehicle que realitzi la mateixa maniobra i que
impedeixi, per les seves dimensions, la visibilitat de la part davantera de la
via.  

100 € / 80 
€ 

RGC  87  1  1C Avançar en un pas de vianants senyalitzat.  100 € / 80 
€ 

RGC  87  1  1D Avançar en una intersecció.  100 € / 80 
€ 

ARTICLE 88: Avançament: supòsits especials 
RGC  88  1  1A Depassar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit ocupant el

carril esquerre de la calçada, en un tram en què està prohibit avançar, i
ocasionar perill.  

100 € / 80 
€ 

ARTICLE 90: Parada i estacionament 
RGC  90  1  1A  Parar el vehicle dins de la calçada en via interurbana.  30 € / 24 €

RGC  90  1  1B  Parar el vehicle ressenyat dins de la part transitable del voral en via 
interurbana.  

30 € / 24 €

RGC  90  1  1C  Estacionar el vehicle ressenyat dins de la calçada en via interurbana.  30 € / 24 €

ARTICLE 84: Obligacions del que avança 
RGC  84  1  1A Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral sense

advertir-lo amb prou antelació. 
 100 € / 80 € 

RGC  84  1  1B Efectuar un avançament amb perill per als qui circulen en sentit contrari i
obligant-los a maniobrar bruscament 

 100 € / 80 € 

RGC  84  1  1C Efectuar un avançament entorpint qui circula en sentit contrari. 100 € / 80 € 
RGC  84  1  1D Avançar diversos vehicles no havent-hi espai entre ells que li permeti, si

fos necessari, desviar-se cap al costat dret sense perill. 
 100 € / 80 € 

RGC  84  2  1A Avançar un vehicle que s'ha desplaçat lateralment per avançar-ne un altre
i envaint per aquest motiu la part de la calçada reservada a la circulació en 
sentit contrari. 

 100 € / 80 € 

RGC  84  3  1A Avançar quan un altre conductor que el segueix ha iniciat la maniobra
d’avançament. 

 100 € / 80 € 

RGC  84  3     Avançar sense disposar d’espai suficient per reintegrar-se a la seva mà en
acabar l’avançament i obligant l'avançat a maniobrar bruscament. 

 100 € / 80 € 
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RGC  90  1  1D  Estacionar el vehicle indicat dins de la part transitable del voral en via 
interurbana.  

30 € / 24 €

ARTICLE 91: Parada i estacionament: maniobra 
RGC  91 2    Parar el vehicle obstaculitzant greument la circulació.  100 € / 80 €

RGC  91  2    Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació  100 € / 80 €

ARTICLE 92: Parada i estacionament: col·locació del vehicle 
RGC  92  2  1A  Estacionar un vehicle de manera que no permet la millor utilització de 

l’espai restant disponible. 
30 € / 24 € 

RGC  92  3  1A  Abandonar el lloc de conductor del vehicle sense prendre les mesures 
reglamentàries que evitin que aquest es posi en moviment. 

30 € / 24 € 

ARTICLE 94: Parada i estacionament: llocs prohibits 
RGC  94  1  1A  Parar en una via interurbana en una zona de visibilitat reduïda.  100€ / 80 € 

RGC  94  1  1B  Parar en un pas a nivell. 100 € / 80 € 

RGC  94  1  1C  Parar en un pas destinat a la circulació transversal d'altres usuaris. 30 € / 24 € 

RGC  94  1  1D  Parar en carrils o parts de la via reservats a altres usuaris. (Indiqui's 
l'ús previst per a aquesta part de la via.) 

30 € / 24 € 

RGC  94  1  1E  Parar en la intersecció indicada o prop d’aquesta dificultant el gir 
d'altres vehicles. 

100 € / 24 € 

RGC  94  1  1F  Parar en la intersecció indicada generant perill per falta de visibilitat.  100 € / 24 € 

RGC  94  1  1G  Parar en el lloc indicat impedint la visibilitat de la senyalització a altres 
usuaris afectats per aquesta. 

100 € / 24 € 

RGC  94  1  1H  Parar en l'autovia o autopista indicada fora de la zona habilitada per a 
això.  

100 € / 24 € 

RGC  94  1  1I  Parar en zones destinades al transport públic urbà. 100 € / 24 € 

RGC  94  2  1A  Estacionar en una via interurbana en una zona de visibilitat reduïda.  100 € / 24 € 

RGC  94  2  1B  Estacionar en un pas a nivell. 100 € / 24 € 

RGC  94  2  1C  Estacionar en un pas destinat a la circulació transversal d'altres 
usuaris.  

30 € / 24 € 

RGC  94  2  1D  Estacionar en carrils o parts de la via reservats a altres usuaris. 
(Indiqui's l'ús previst per a aquesta part de la via.) 

30 € / 24 € 

RGC  94  2  1E  Estacionar en la intersecció indicada o prop d’aquesta dificultant el gir 
d'altres vehicles. 

100 € / 80 € 

RGC  94  2  1F  Estacionar en la intersecció indicada generant perill per falta de 
visibilitat. 

100 € / 80 € 

RGC  94  2  1G  Estacionar en el lloc indicat impedint la visibilitat de la senyalització a 
altres usuaris afectats per aquesta. 

100 € / 80 € 

RGC  94  2  1H  Estacionar en l'autovia o autopista indicada fora de la zona habilitada 
per a això. 

100 € / 80 € 

RGC  94  2  1I  Estacionar en zones destinades al transport públic urbà. 100 € / 80 € 

RGC  94  2  1J  Estacionar en doble fila. 30 € / 24 € 

RGC  94  2  1K  Estacionar en un lloc prohibit per l'autoritat competent en zona urbana. 
(Indiqui's les característiques del lloc i la seva senyalització.) 

30 € / 24 € 

ARTICLE 95: Passos a nivell i ponts elevats 
RGC  95  2  1A  Creuar una pas a nivell tancat o amb la barrera en moviment. 30 € / 24 € 

ARTICLE 98: Ús obligatori de l’enllumenat 
RGC  98  2  1A  Circular emetent llum un sol projector.  30 € / 24 €  
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ARTICLE 99: Enllumenat de posició i gàlib 

RGC   99  

 

1  1A  Circular amb el vehicle ressenyat sense cap tipus d’enllumenat en situació 
de falta o disminució de visibilitat. 

100 € / 80 € 

RGC  99  1  1B  Circular amb el vehicle ressenyat sense dur encès l'enllumenat de gàlib
estant obligat a això.  

30 € / 24 € 

ARTICLE 100: Enllumenat de llarg abast o carretera 
RGC  100  1  1A  Circular amb un vehicle de motor en una via insuficientment il·luminada i

fora de poblat, a més de 40 km/h, sense dur encès l'enllumenat de
carretera, entre la posta i la sortida del sol 

100 € / 80 € 

RGC  100  1  1B  Circular amb un vehicle de motor a més de 40 km/h en un túnel o un tram
de via afectat pel senyal de túnel, insuficientment il·luminat, sense dur
encès l'enllumenat de carretera. 

30 € / 24 € 

RGC  100  2  1A  Utilitzar els llums en forma de centelleigs per a fins diferents dels previstos 
reglamentàriament. 

30 € / 24 € 

ARTICLE 101: Enllumenat de curt abast o d’encreuament 
RGC  101  1 1A  Circular amb un vehicle de motor per la via ressenyada sense dur encès

l'enllumenat de curt abast o d'encreuament entre la posta i la sortida del 
sol. 

100 € / 80 € 

RGC  101  1  1B  Circular amb un vehicle de motor per un tram de via afectat pel senyal de
túnel, suficientment il·luminat, sense dur encès l'enllumenat de curt abast o
d'encreuament.  

30 € / 24 € 

RGC  101  3  1A  Circular amb l'enllumenat de curt abast o d'encreuament produint
enlluernament. 

100 € / 80 €

ARTICLE 102: Enlluernament 
RGC  102 1  1A  No substituir l'enllumenat de carretera pel d’encreuament i produir

enlluernament a altres usuaris.  
100 € / 80 € 

ARTICLE 103: Enllumenat de placa de matrícula 
RGC  103 -  1A  No dur il·luminada la placa posterior de matrícula sent obligatòria la utilització

d'enllumenat. 
30 € / 24 € 

ARTICLE 104: Ús de l’enllumenat durant el dia 
RGC  104 1  1A  Circular durant el dia amb una motocicleta sense dur encès l'enllumenat de

curt abast o encreuament. 
30€ / 24 € 

ARTICLE 105: Immobilitzacions 
RGC  105 1  1A  No tenir encesos els llums de posició un vehicle immobilitzat, estant obligat a

això. 
100 € / 80 € 

ARTICLE 106: Supòsits especials d’enllumenat 
RGC  106 2  1A  No utilitzar el llum davanter de boira ni el de curt o llarg abast havent-hi 

condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat. (Cal indicar les
condicions existents.) 

100 € / 80 € 

RGC  106 2  1B  Dur encès el llum posterior de boira sense que hi hagi condicions
meteorològiques o ambientals especialment desfavorables. 

30 € / 24 € 

RGC  106 2     Dur encès el llum davanter de boira sense que hi hagi condicions
meteorològiques o ambientals especialment desfavorables. 

30 € / 24 € 

RGC  106 3  1A  Circular sense cap tipus d'enllumenat en situació de falta o disminució de
visibilitat per les condicions meteorològiques o ambientals existents.  

100 € / 80 € 

ARTICLE 109: Advertiments òptics 
RGC  109 1   1A No senyalitzar amb prou antelació la realització d'una maniobra. 30 € / 24 €  

RGC  109 2  1A Mantenir l'advertiment lluminós després de finalitzar la maniobra. 30€ / 24 €  

RGC  109 2  1B No utilitzar el llum d'emergència per senyalitzar la presència d'un vehicle 
immobilitzat en la via ressenyada. 

30€ / 24 €  

RGC  109 2  1C No senyalitzar amb el llum d'emergència la presència d'un vehicle 
immobilitzat quan la visibilitat està sensiblement disminuïda.  

30€ / 24 €  
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ARTICLE 110: Advertiments acústics 
RGC  110  1  1A Utilitzar els senyals acústics sense motiu reglamentàriament establert. 30€ / 24 € 

ARTICLE 111: Advertiments dels vehicles de serveis d'urgència 
RGC  111  -     Utilitzar els senyals lluminosos especials sense tenir caràcter de vehicle 

prioritari. 
30€ / 24 € 

ARTICLE 113: Advertiments d’altres vehicles 
RGC  113  1  1A No advertir la presència del vehicle ressenyat amb el senyal lluminós especial 

ni amb l'enllumenat específicament determinat per a tal vehicle.  
30 € / 24 € 

ARTICLE 114: Portes 
RGC  114  1  1A Circular duent obertes les portes del vehicle. 30 € / 24 € 

ARTICLE 115: Parada del motor 
RGC  115  2     No parar el motor mentre es carrega el combustible.  30 € / 24 € 

RGC  115  2     Facilitar combustible per carregar el dipòsit d'un vehicle els llums del qual 
estan encesos. 

30 € / 24 € 

ARTICLE 117: Cinturons de seguretat 
RGC  117  1  1A  No utilitzar la persona denunciada el cinturó de seguretat.  30 € / 24 € 

RGC  117  1  1B  No utilitzar adequadament la persona denunciada el cinturó de seguretat.  30 € / 24 € 

RGC  117  2     No dur instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat.  100 € / 24 € 

ARTICLE 118: Cascs i altres elements de protecció 
RGC  118  1  1A  No utilitzar la persona denunciada el casc de protecció homologat.  30 € / 24 € 

RGC  118  1  1B  No utilitzar adequadament la persona denunciada el casc de protecció 
homologat.  

30 € / 24 € 

ARTICLE 120: Temps de conducció i descans 

RGC  120  3  -  RD 1211/90     
ARTICLE 121: Circulació per zona de vianants 

RGC  121  1  1A  Transitar un vianant per un lloc no autoritzat. 10 € / 07 € 

ARTICLE 122: Vianants: circulació per la calçada o el voral 
RGC  122  1     Transitar per la dreta de la calçada en una carretera que no disposi d’espai

reservat per a vianants.  
30 € / 24 € 

ARTICLE 123: Vianants: circulació nocturna 
RGC  123  1  1A  Transitar un vianant en condicions de visibilitat insuficient fora de poblat sense

anar proveït d'elements lluminosos o reflectants.  
30 € / 24 € 

ARTICLE 124: Vianants: travessada de calçades 
RGC  124  1     Travessar la calçada fora del pas de vianants existent.  30 € / 24 € 

ARTICLE 125: Vianants: circulació en autopistes i autovies 
RGC  125  1  1A  Transitar un vianant per l'autopista o autovia ressenyada.  30 € / 24 € 

RGC  127  2  1A  Deixar animals sense custòdia en la via.  30 € / 24 € 
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ARTICLE 128: Circulació d’animales: autopistes i autovies 

RGC  128  -     Circular amb animals per autopista o autovia.  30 € / 24 € 

ARTICLE 129: Accidents: auxili 
RGC  129  2  1A  No facilitar la seva identitat ni les dades del vehicle sol·licitades pels afectats

en una accident de circulació, estant-hi implicat.  
100 € / 24 € 

ARTICLE 130: Immobilització del vehicle i caiguda de la càrrega 
RGC  130  1  1A  No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat en la via. (Cal indicar, si 

escau, la senyalització emprada.) 
30 € / 24 € 

RGC  130  1  1B  No retirar de la calçada un vehicle immobilitzat en el menor temps possible.  30 € / 24 € 

RGC  130  5  1A  Remolcar un vehicle avariat per mitjà d’un altre no destinat a aquest fi. 30 € / 24 € 

ARTICLE 143: Senyals dels agents 
RGC  143  1  1A  No obeir les ordres de l'agent de circulació. 30 € / 24 € 

ARTICLE 144: Senyals d’abalisament 
RGC  144  1  1A  No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal 

d’abalisament. (Cal indicar el tipus de senyal no respectat.) 
30 € / 24 € 

ARTICLE 145: Semàfors per a vianants 
RGC  145  1  1A  No respetar un vianant el llum vermell d’un semàfor.  30 € / 24 € 

ARTICLE 146: Semàfors circulars 
RGC  146  1  1A  No respectar un vianant el llum vermell d'un semàfor.  30 € / 24 € 

RGC  146  3  1A  No detenir-se el conductor d'un vehicle davant el llum groc no intermitent d'un 
semàfor.  

30 € / 24 € 

ARTICLE 147: Semàfors quadrats o de carril 
RGC  147  1  1A  Ocupar un carril quan ho prohibeix el llum vermell en forma d'aspa d'un 

semàfor quadrat.  
30 € / 24 € 

ARTICLE 151: Senyals de prioritat. 
RGC  151  2  1A  No detenir-se en el lloc prescrit pel senyal de STOP.  30 € / 24 € 

ARTICLE 152: Senyals de prohibició d'entrada 
RGC  152  -  1A  No obeir un senyal de circulació prohibida. 30 € / 24 € 

RGC  152  -  1B  No obeir un senyal d'entrada prohibida. 30 € / 24 € 

ARTICLE 153: Senyals de restricció de pas 
RGC  153  -  1A  No obeir un senyal de restricció de pas. (Cal indicar el senyal desobeït.) 30 € / 24 € 

ARTICLE 154: Altres senyals de prohibició o restricció 
RGC  154  -  1A  No obeir un senyal de prohibició o restricció. (Cal indicar el senyal desobeït.) 30 € / 24 € 

ARTICLE 155: Senyals d’obligació 
RGC  155  -  1A  No obeir un senyal d'obligació. (Cal indicar el senyal desobeït.) 30 € / 24 €  

ARTICLE 160: Senyals de carrils 
RGC  160  -  1A  Incomplir l'obligació establerta per un senyal de carril. 30 € / 24 €  

ARTICLE 167: Marques blanques longitudinals 
RGC  167  -  1A  No respectar una línia longitudinal contínua.  30 € / 24 € 

RGC  167  -  1B  Circular sobre una línia longitudinal discontínua. 30 € / 24 €  

ARTICLE 168: Marques blanques transversals 
RGC  168  -  1A  No respectar una marca viària transversal contínua.  30 € / 24 €  
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ARTICLE 169: Senyals horitzontals de circulació 

RGC 169  1A  No detenir-se en el lloc prescrit pel senyal horitzontal de STOP. 30 € / 24 €
ARTICLE 170: Altres marques i inscripcions blanques 

RGC 170  -  1A  No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils.  30 € / 24 € 

RGC 170  -  1B  Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles 
senyalitzada com a tal.  

30 € / 24 € 

RGC 170  -  1C  Entrar en una zona exclosa de la circulació (franges obliqües) emmarcada 
por una línia continua.  

30 € / 24 € 

ARTICLE 171: Marques d’altres colors 
RGC 171  -  1A  No respectar la indicació d’una marca viària groga. (Cal indicar la marca

corresponent.)  
30 € / 24 € 

ARTICLE 173: Senyals en els vehicles 

RGC 173  2  1A  No portar el vehicle el senyal corresponent.  30 € / 24 € 
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LLEI 30/95 ASSSEGURANÇA OBLIGATÒRIA D’AUTOMÒBILS 
 30/95  2  1  1A  No disposar de l'assegurança obligatòria el vehicle ressenyat, per a la

conducció del qual s'exigeix la llicència de conducció. 
 100 € / 80 € 

 30/95  2  1  1B  No disposar de l'assegurança obligatòria el vehicle ressenyat, per a la
conducció del qual s'exigeix el permís de les classes A o B. 

 100 € / 80 € 

 30/95  2  1  1C  No disposar de l'assegurança obligatòria el vehicle ressenyat, per a la
conducció del qual s'exigeix el permís de la classe C. 

 100 €./ 84 € 

 30/95  2  1  1D  No disposar de l'assegurança obligatòria el vehicle ressenyat, per a la
conducció del qual s'exigeix el permís de la classe D. 

 100 € / 80 € 

 30/95  3  b  1A  No disposar del justificant d'estar en possessió de l'assegurança obligatòria 
a requeriment de l'agent. 
 

30 € / 24 €

 
ULL.- El no tenir l’assegurança obligatòria està contemplat en 
el vigent Codi Penal com una falta contra l’ordre públic, segons 
l’article 636. 
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