ORDEN ANÇ A REGUL ADO R A DE L A IM MOBILITZ ACIÓ I RETI R AD A DE
VEHI CLES DE LES VIES PÚBLIQUES I S ANCIONS PER INFR ACCIONS DE
CIRCUL ACIÓ COMESES EN VIES URB ANES

CAPITOL 1.
Article 1r. Objecte de l'ordenança
L'objecte d'aquesta ordenança és la retirada dels vehicles de la via pública i el seu trasllat a
un dipòsit municipal o la seva immobilització amb un procediment mecànic i l'establiment del
quadre de sancions per les infraccions comeses en vies urbanes sempre que es donin les
circumstàncies previstes en l'ordenança esmentada.
CAPITOL II
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Article 2n. Retirada de vehicles de la via púbica
1.- Quan la policia municipal trobi a la via pública un vehicle estacionat de manera que
impedeixi totalment la circulació, constitueixi un perill o pertorbi greument, podrà prendre
mesures que s'iniciaran necessàriament amb el requeriment al conductor, propietari o
persona encarregada del vehicle, si s'hi trobava al costat, perquè posi fi a la situació
irregular, i si aquest no hi és o no atén el requeriment, podrà ordenar el trasllat del vehicle al
dipòsit corresponent.
2.- Per a l'adopció d'aquestes mesures es podrà utilitzar la grua municipal i excepcionalment
els serveis retribuits de particulars.
Article 3r.
Així, podrà considerar-se que es pertorba greument la circulació en una zona urbana, i que,
per tant estan justificades les mesures previstes en l'apartat anterior, en els casos següents :
a) Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.
b) Quan un vehicle estigui estacionat davant l'entrada o la sortida de vehicles d'un immoble
durant les hores autoritzades per utilitzar-los
c) Quan es trobi estacionat en un lloc prohibit, en una via de circulació molt densa.
d) Quan es trobi estacionat en llocs expressament assenyalats com a reserva de càrrega i
descàrrega durant les hores destinades a aquestes feines i que consten en el senyal
corresponent.
e) Quan es trobi estacionat en un dels espais de transport públic, sempre que aquests
espais estiguin degudament senyalitzats i delimitats.
g) Quan el vehicle estacionat impedeixi el gir que autoritza el senyal corresponent.
h) Quan estigui estacionat parcialment o total, sobre una voravia o passeig on no es pot
estacionar.
i) Quan estigui estacionat en una voravia o en un xanfrà de manera que sobresurti de la línia
de la vorera d'algun dels carrers adjacents i impedeixi el pas d'una fila de vehicles.
j) Quan es trobi en un lloc que impedeixi la visió dels senyals de trànsit als altres usuaris de
la via.
k) Quan estigui estacionat a l'itinerari o en espai que hagi d'ocupar una comitiva, una
desfilada, una processó, una cavalcada, una prova esportiva o qualsevol altra activitat
rellevant, degudament autoritzada.
l)Quan sigui necessària la reparació i neteja de la via pública.

m) Quan hagin trascorregut 24h. des de la immobiltzació del vehicle a què es refereix l'article
3r. d'aquesta ordenança sense que s'hagi sol.licitat la suspensió d'aquesta mesura.
Article 4t.
1.- La retirada del vehicle comportarà el seu trasllat a un dipòsit municipal, i s’adoptaran les
mesures necessàries per comunicar-ho al conductor tan aviat com es pugui. S’haurà de
deixar, a més, un imprès d’advertiment de trasllat a l’aparcament originari.
2.- La retirada es suspendrà immediatament si el conductor o una altra persona autoritzada
compareixen i prenen les mesures necessàries.
CAPÍTOL III
Article 5è. La immobilització dels vehicles.
Els vehicles que romanguin més d'un mes en el dipòsit municipal, es procedirà a l'inici de
l'oportú expedient per a la seva subhasta pública, prèvia comunicació al seu titular.
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Article 6è.
1.- Quan un vehicle es trobi estacionat antireglamentàriament, sense pertorbar greument la
circulació i el seu conductor no fos present , i si hi fos, es negués a retirar-lo, els policies
municipals podran immobilitzar-lo mitjançant un procediment mecànic que impedeixi la
circulació
2.- La suspensió se suspendrà a l'acte si el conductor o una altra persona autoritzada
compareixen i adopten les mesures escaients.
Article 7è.
1.- Si l'immobilitzador fos deteriorat o desaparegués amb el vehicle, es formularà la denúncia
pertinent davant de l'autoritat judicial, fent constar els danys produïts a la propietat municipal.
2.- Independentment de la denúncia formulada davant l'autoritat judicial, en els casos
que fa referència l'apartat 1 d'aquest article, es formularà també una denúncia a la Direcció
Provincial de Tràfic per infracció de l'article 292 bis del Codi de Circulació amb el text:
"Trencament de l'ordre d'immobilització del vehicle, precepte infringit: article 292 bis. Import
30,05 euros."
CAPITOL IV
LA RESTITUCIÓ DEL VEHICLE I L'AIXECAMENT DE LA IMMOBILITZACIÓ
Article 9è.
Un cop traslladat el vehicle a dipòsit municipal o immobilitzat per les causes regulades en
aquesta ordenança, el conductor, el propietari o, si de cas hi manca, el titular administratiu,
sol.licitarà a la policia municipal la restitució o l'aixecament de la immobilització, prèvia
identificació o comprovació relatives a la seva personalitat.

Article 10è.

El conductor del vehicle i subsidiàriament el seu titular, llevat dels casos d'utilització
il.legítima, hauran d'abonar prèviament l'import de les despeses ocasionades pels conceptes
següents:
a) La retirada de la via pública i el trasllat a dipòsit municipal i cada dia d'estada a partir del
dia següent al del dipòsit d'un vehicle.
b) La immobilització.
2. La quantia d´aquestes despeses serà independent de la multa que correspongui per la
denúncia de la infracció i seran les que a continuació s´indiquen :
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a. Per la retirada del vehicle i trasllat al dipòsit municipal, l´import de la factura de
l´empresa concessionària del servei. A aquest import se li sumarà el 10% en
concepte de despeses d´expedient incoat.
b. Per custòdia de vehicles :
a. Motocicletes, ciclomotors i vehicles de 3 rodes i altres vehicles anàlogs : 2
euros/dia
b. Vehicles fins a 3.500 Kg : 5 euros/dia
c. Vehicles superios a 3.500 Kg : 9 euros/dia
c. Si el vehicle és retirat abans de transcorre 24 hores a comptar des de la retirada del
vehicle de la via pública i trasllat al dipòsit municipal, no seran aplicables les tarifes
establertes en aquesta apartat.
Per immobilització mecànica : 30 euros “.
Article 11è.
Seran objecte de sanció totes aquelles conductes i infraccions que es preveuen al codi de
circulació i a l'article 84 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i 220 i 221 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim Local de Catalunya, i el
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s'aprova el "Texto articulado de la Ley
sobre el Tráfico, circulación de vehiculos de motor y Seguridad Vial".
Article 12è.Sancions per infraccions de circulació :

Norma

Article

Infracció

Import

OPBG
134.1.01
134.1.02
134.1.03
134.1.03
134.1.04
134.1.04
134.1.05
134.1.06
134.1.07
134.1.08
134.1.09
134.1.10
134.1.11
134.1.12

No respectar els estacionaments d'horari limitat
Estacionar en guals
Estacionar en sortides d'emergència
Estacionar en sortides d’emergències
Estacionar en pas de peatons
Estacionar en pas de peatons
Estacionar a menys de 5 metres de la cantonada
Estacionar en zones reservades a càrrega i descàrrega
Estacionar en zona reservada visites Ajuntament
Estacionar en zona reservada taxis
Estacionar en zona reservada mercat
Estacionar en zona reservada a motocicles o ciclomotors
Estacionar en zona reservada a serveis de seguretat
Estacionar en zones reservades a departaments municipals

24,04
60,10
10000
60,10
10000
60,10
60,10
36,06
36,06
36,06
36,06
36,06
36,06
36,06
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134.1.13 Estacionar en zones reservades a vehicles de transport de viatgers
36,06
134.1.14 Estacionar ocupant dues places d'aparcament
36,06
134.1.15 Estacionar en doble fila
36,06
134.1.16 Estacionar en un pont
36,06
Estacionar en zona reservada minusvàlids o dificultant la utilització d'espais rebaixats per a
disminuïts
36,06
134.1.18 Estacionar en zona de vianants o en zona on és prohibida la circulació
36,06
134.1.19 Estacionar de manera que es dificulti la visibilitat d'un senyal de trànsit
36,06
134.1.20 Estacionar o parar en lloc prohibit amb senyal
36,06
134.3.01a Estacionar damunt la vorera ciclomotors i motocicletes
24,04
134.3.01b Estacionar damunt la vorera automòbils fins a 3500 kg
36,06
134.3.01c Estacionar damunt la vorera automòbils de més de 3500 kg
10000
134.3.02 Estacionar damunt la vorera impedint el trànsit de vianants
60,10
134.4.01 Estacionar dificultant la circulació
48,08
134.4.02 Estacionar obstaculitzant la circulació
60,10
323.1
Emetre un vehicle sorolls excessius sobrepassant els decibel.lis previstos 90,15
323.2
Conduir un vehicle amb escapament lliure o sense silenciador
90,15
RGC
03.1.G
Conduir de manera negligent
108,18
03.1.MG Conduir de manera temerària
180,30
06.G
Llençar a la via objectes o matèries que puguin donar lloc a la producció
d'incendis
90,15
06.L
Llençar a la via qualsevol objecte que pugui posar en perill la seguretat
viària
90,15
09.1
Circular amb més passatgers dels establerts
60,10
Conduir amb un menor de 12 anys en els saients davanters
sense dispositiu homologat
60,10
104.a
Circular en motocicleta de dia sense dur encès l'enllumenat reglamentari 36,06
110.1.1
Fer un ús abussiu dels senyals acústics
36,06
110.1.2
Fer ús de senyals acústics de so estrident
36,06
117.1
Circular sense utilitzar el cinturó de seguretat
60,10
117.2
No portar instal.lat en el vehicle el cinturó de seguretat
60,10
No utilitzar casc protector circulant en motocicleta o ciclomotor,
o no utilitzar-lo de manera adequada conductor o passatger
60,10
No obeïr l'ordre de retirada o substitució dels senyals antireglamentaris,
deteriorats o que hagin perdut el seu objecte
300,51
Instal.lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d'una via sense permís 300,51
Col.locar sobre les senyals inscripcions o objectes que alterin el seu significat o distreure
l'atenció dels usuaris de la via
120,20
143.1.01 No obeïr les senyals de l'agent
60,10
143.1.02 No obeïr les ordres de l'agent
108,18
148
No aturar-se davant el llum vermell d'un semàfor
60,10
152
Circular en zona prohibida a la circulació (zona vianants)
60,10
154
No respectar una senyal de prohibició o restricció
60,10
154.a
No respectar un senyal de prohibició de gir
60,10
155
No respectar una senyal d'obligació
60,10
Fer a la via operacions de càrrega o descàrrega que ocasionin perill o pertorbacions 60,10
167.1
Sobrepassar la línia longitudinal contínua
36,06
167.2
Girar per la línia longitudinal contínua
36,06
Conduir un vehicle sense que el conductor o passatgers mantinguin la posició adequada o
transportar 60,10
objectes que transfereixin la conducció
18.2
Conduir amb auriculars connectats a un aparell de so
60,10
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20.a
Conduir amb una taxa d'alcohol en aire expirat de 0,25 a 0,40
(conductors A1, A, B, LCC)
300,51
20.b
Conduir amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,40
(conductors A1, A, B, LCC)
450,76
20.d
Conduir amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25
(resta de permisos, conductors novells i BTP )
601,01
20.e
Conduir amb una taxa d'alcohol en aire expirat de 0,15 a 0,25
(resta de permisos, conductors novells i BTP )
450,76
21
No sotmetre's a les proves de detecció alcohòlica el conductor
d’un vehicle
300,51
46.1
No moderar la velocitat d'un vehicle quan les circumstàncies
ho exigeixin
60,10
48.1
Sobrepassar la velocitat establerta d'entre 1 i 10 Km/h
108,18
48.2
Sobrepassar la velocitat establerta entre 11 i 20 km/h
144,24
48.3
Sobrepassar la velocitat establerta entre 21 i 30 Km/h
180,30
48.4
Sobrepassar la velocitat establerta en més de 30 km/h
216,36
55.1
Realitzar competicions de velocitat en vies d'ús públic (automòbils)
180,30
55.2
Realitzar competicions de velocitat en vies d'ús públic (ciclomotors i
motocicletes)
108,18
56
No aturar-se davant d'un STOP (sense perill)
36,06
56.1
No aturar-se davant d'un STOP (amb perill)
108,18
57.1
No respectar la prioritat d'un altre vehicle en una intersecció
sense senyalitzar
72,12
58.5
No cedir el pas a un vehicle en una cruïlla senyalitzada amb
"cediu el pas"
108,18
Circular els ciclomotors o les motocicletes sense dur el nombre de
retrovisors reglamentaris
30,05
65.1.a
No respectar la prioritat dels vianants en pas degudament senyalitzat
72,12
69.1
No donar prioritat de pas a un vehicle de servei d'urgència de tal caràcter 60,10
72.3
No facilitar el nom del conductor el titular d'un vehicle havent
estat requerit
300,51
74.1
No senyalitzar el canvi de direcció
36,06
Circular endarrera sense causa justificada o durant un recorregut superior al mínim
indispensable per efectuar la maniobra de la que és complementària
36,06
82
Avançar per la dreta (tret quan el conductor del vehicle que es pretèn avançar
indiqui clarament el propòsit de canvi de circulació a l´esquerra o d´aturar-se en aquest
cantó )
72,12
87.1.b
Avançar en un pas de peatons
72,12
Circular entre la posta i la sortida del sol sense dur encès l'enllumenat reglamentari
60,10
Article 13è.
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança s'estén a tot el terme municipal de Sant Joan
de les Abadesses.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 4 de novembre de 2002, elevat l’acord a definitiu i publicat al
BOP número 216, de data 12 de novembre de 2002, regirà a partir de l’1 de gener de
2003 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 - Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.com | http://seu.santjoandelesabadesses.com

