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Mataró
ANUNCI
Transcorregut el termini dexposició al
públic de lOrdenança sobre la incorporació
de sistemes de captació denergia solar per a
la producció daigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal, sense que
shagin presentat reclamacions o suggeriments, ha quedat aprovada definitivament
conforme preveu lacord daprovació inicial
del Ple de lAjuntament de 2 de juny de
2005.
Es publica el text íntegre dacord amb larticle 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES
DE CAPTACIÓ DENERGIA SOLAR PER A LA
PRODUCCIÓ DAIGUA CALENTA A EDIFICIS I
CONSTRUCCIONS

Article 1
Objecte
Lobjecte daquesta Ordenança és regular
la incorporació obligada de sistemes de captació i utilització denergia solar activa de
baixa temperatura per a la producció daigua
calenta sanitària i lescalfament de piscines
als edificis i a les construccions situades en el

terme municipal de Mataró que compleixin
les condicions fixades en aquesta ordenança.
Article 2
Edificacions afectades
Les determinacions daquesta Ordenança
són daplicació als supòsits en els quals concorrin conjuntament les circumstàncies
següents:
1) Realització de noves edificacions o
construccions o bé rehabilitació, reforma
integral o canvi dús de la totalitat de ledifici
o de les construccions existents, tant si són
de titularitat pública com privada. També shi
inclouen els edificis independents que pertanyen a instal·lacions complexes.
2) Que lús de ledificació es correspongui
amb algun dels previstos a larticle següent.
3) Quan sigui previsible un volum de
demanda diària daigua calenta sanitària,
lescalfament de la qual comporti una despesa superior a 160 MJ/dia útils en càlcul de
mitjana anual.
4) També saplicaran a les instal·lacions
per a lescalfament de laigua dels vasos de
les piscines cobertes climatitzades amb un
volum daigua superior a 100 m3 i per a lescalfament de laigua de qualsevol piscina
descoberta.

Article 3
Usos afectats
1) Els usos en què cal preveure la
instal·lació de captadors denergia solar activa de baixa temperatura per a lescalfament
daigua calenta sanitària, són:
- Habitatge unifamiliar i plurifamiliar
- Hoteler
- Assistència
- Sanitari
- Esportiu
- Comercial
- Restauració
- Educatiu
- Industrial
Instal·lacions industrials que utilitzin aigua
calenta de procés, sempre que la mitjana de
consum energètic per a lescalfament de laigua des de la temperatura de la xarxa o subministrament propi fins a 60°C (o la temperatura dús, si és inferior a 60°C) superi els 160
MJ. I quan sigui preceptiva la instal·lació de
dutxes per al personal.
- Altres usos.
Qualsevol altre que comporti lexistència
de menjadors, cuines, bugaderies o vestuaris
col·lectius.
Tots aquests usos shan dentendre en el
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sentit en què es defineixen en les normes
urbanístiques del vigent Pla General de
Mataró
Article 4
Responsables del compliment daquesta
Ordenança
Són responsables del compliment dallò
que sestableix en aquesta Ordenança el promotor de la construcció o de la reforma, el
propietari de limmoble afectat o bé el facultatiu que projecta i dirigeix les obres, en
làmbit de les seves facultats. També és subjecte obligat per lOrdenança el titular de les
activitats que shi duen a terme als edificis o
a les construccions que disposen denergia
solar
Article 5
Millor tecnologia disponible
Laplicació daquesta Ordenança es farà
en cada cas dacord amb la millor tecnologia
disponible.
LAlcalde dictarà les disposicions adients
per adaptar les previsions tècniques daquesta Ordenança als canvis tecnològics que es
puguin produir.
Article 6
Requisits formals a incorporar a les llicències
dobres o dactivitats
1) A la sol·licitud de la llicència dobres,
dautorització o llicència ambiental, o de la
llicència municipal caldrà acompanyar el
projecte bàsic de la instal·lació denergia
solar, amb els càlculs analítics escaients per
justificar el compliment daquesta Ordenança.
2) La seva tramitació es farà conjuntament
amb el projecte principal i les determinacions que es fixin formaran part del contingut
de lautorització o llicència dobres o usos
corresponent.
3) En el cas de construccions destinades a
usos industrials on no es conegui lactivitat
concreta a desenvolupar a lemplaçament en
el moment de la sol·licitud de la llicencia
dobres, no serà preceptiva la documentació
referent a la instal·lació dun sistema de captació denergia solar tèrmica, tot quedant
postergada la redacció dun projecte en el
moment de la sol·licitud de la corresponent
llicencia ambiental.
4) En el cas de les activitats en el període
de posada en marxa caldrà presentar un certificat de la instal·lació realitzat segons el
model dapèndix 06.1 del Reglament dInstal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries
redactat per tècnic competent. i dun contracte de manteniment de la instal·lació, per
un període mínim de dos anys, subscrit amb
una empresa autoritzada.
Aquesta documentació serà adjuntada al
control inicial, o bé al certificat tècnic.
5) Per a lobtenció de la llicencia dús de
primera ocupació caldrà presentar un certificat de la instal·lació realitzat segons el model
dapèndix 06.1 del Reglament dInstal·lacions
tèrmiques en els edificis i les seves Instruc-

cions Tècniques Complementàries redactat
per tècnic competent, i dun contracte de
manteniment de la instal·lació, per un període mínim de dos anys, subscrit amb una
empresa autoritzada
6) Els serveis tècnics de lAjuntament
podran realitzar, en cas que ho creguin
oportú, una visita de verificació del compliment de la present ordenança.
Article 7
Sistema adoptat
1) El sistema a instal·lar constarà del subsistema de captació mitjançant captadors
solars, del subsistema dintercanvi entre el
circuit tancat del captador i laigua de consum, del subsistema dacumulació constituït
per un o diversos dipòsits, dun sistema de
regulació i control, del subsistema de suport
amb altres energies i del subsistema de distribució i consum.
2) En les instal·lacions només podran
emprar-se col·lectors homologats per una
entitat degudament habilitada. Al projecte,
caldrà aportar-ne la corba característica i les
dades de rendiment.
3) En tots els casos shaurà de complir la
legislació vigent en cada moment i especialment el Reglament dinstal·lacions tèrmiques
als edificis: RITE, aprovat per Reial Decret
1751/1998 de 31 de juliol i, duna manera
especial, els seus capítols ITE 10.1, Producció dACS mitjançant sistemes solars actius i
ITE 10.2, Condicionament de piscines, tant
pel que fa a les característiques del sistema
adoptat com a lacreditació dels professionals
que executin la instal·lació.
4) En tot allò que no quedi reflexat en la
normativa saplicaran els Criteris de Qualitat
i Disseny dInstal·lacions dEnergia Solar per
a Aigua Calenta i Calefacció dAPERCA Associació de Professionals de les Energies
Renovables de Catalunya.
Article 8
Càlcul de la demanda: Paràmetres bàsics
Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal·lació són els següents:
- Temperatura de laigua freda, tant si
prové de la xarxa pública com del subministrament propi: 10°C, llevat que es disposi
dels valors de la temperatura real mensual de
laigua de la xarxa, mitjançant una certificació de lentitat subministradora.
- Temperatura mitjana de laigua calenta:
45°C.
- Temperatura de disseny per a laigua del
vas de les piscines cobertes climatitzades: Les
establertes al Reglament dinstal·lacions tèrmiques als edificis (RITE, ITE 10.2.1.2., temperatura de laigua).
- Fracció percentual:
DA = [A / (A + C)].100
DA: Fracció percentual mínima
A: energia termosolar subministrada als
punts de consum,
C: energia tèrmica addicional, procedent
de fonts energètiques tradicionals de suport,
aportada per cobriment de les necessitats.
1) Fracció percentual de la demanda

energètica total anual, per a aigua calenta
sanitària, a cobrir amb la instal·lació de captadors solars de baixa temperatura: 60% del
total necessari.
2) Fracció percentual de la demanda
energètica total anual, per a lescalfament
daigua de les piscines cobertes climatitzades
a cobrir amb la instal·lació de captadors
solars de baixa temperatura: 60% del total
necessari.
3) Fracció percentual de la demanda
energètica total anual per a lescalfament de
laigua de procés a cobrir amb la instal·lació
de captadors solars: 60% del total necessari.
4) Dacord amb les circumstàncies lAjuntament pot augmentar aquests paràmetres en
allò referent al grau de cobertura de la
demanda daigua sanitària per part del sistema de captació denergia solar, fins a arribar
a un 80%.
Article 9
Paràmetres específics de consum per a
habitatges
1) Al projecte es considerarà un consum
mínim daigua calenta a la temperatura de
45°C o superior.
2) El càlcul del nombre de persones per
habitatge haurà de fer-se utilitzant com a
valors mínims els que es relacionen a continuació:
Estudis dun únic espai o habitatges dun
dormitori: 3 persones
Habitatges de 2 dormitoris: 3 persones
Habitatges de 3 dormitoris: 4 persones
Habitatges de 4 dormitoris: 6 persones
Habitatges de 5 dormitoris: 7 persones
Habitatges de 6 dormitoris: 8 persones
Habitatges de 7 dormitoris: 9 persones
3) Per a instal·lacions col·lectives en edificis dhabitatges, el consum daigua calenta
sanitària a efectes del dimensionament de la
instal·lació solar es calcularà dacord amb
lexpressió següent:
C = f · Σ Ci
On C és el consum daigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat
en l/dia, corresponent a tot ledifici dhabitatges,
Ci és el consum individual de cada habitatge de ledifici
f és un factor de reducció que es determina dacord amb el nombre dhabitatges de
ledifici (n), segons la fórmula següent:
f = 1 si n ≤ 10 habitatges
f = 1,2 - 0,02 · n) si 10 < n < 25 habitatges
f = 0,7 si n ≥ 25 habitatges
Nota: Per calcular la demanda energètica
derivada de la producció daigua calenta
sanitària i determinar si aquesta demanda es
troba per sobre del límit establert de 160 MJ
saplica la fórmula següent:
DE = ((CmACS) · [(TAC) - (TAF)])/860
On:
DE: Demanda energètica diària, en kWh.
CmACS: Mitjana de consum diari daigua
calenta, en litres.
TAC: Temperatura de laigua calenta, en
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°C.
TAF: Temperatura de laigua freda, en °C.
Article 10
Paràmetres específics de consum per a altres
tipologies dedificació
1) Als projectes es consideraran els consums daigua calenta a la temperatura de
45°C o superior, llistats en la taula I adjunta:
Taula 1: consums diaris considerats segons
tipologia dedificis
Habitatges plurifamiliars: 35 litres/persona
Habitatges unifamiliars: 27 litres/persona
Hospitals i clíniques (*): 60 litres / llit
Residències dadults (*): 40 litres / persona
Escoles: 5 litres / alumne
Casernes (*): 30 litres / persona
Fàbriques i tallers (**): 20 litres / persona
Oficines: 5 litres / persona
Càmpings: 60 litres / plaça
Hotels de 4 i 5 estrelles: 160 litres / habitació
Hotels de 3 estrelles: 125 litres/habitació
Hotels de 1 i 2 estrelles: 100 litres/habitació
Gimnasos: 30-40 litres / usuari
Bugaderies: 5-7 litres / kg de roba
Restaurants: 8-15 litres / àpat
Cafeteries: 2 litres / esmorzar
Vestuaris/dutxes col·lectives: 20 litres/servei
(*) Sense considerar consums per menjadors i bugaderia.
(**) Sense considerar consums daigua de
procés.
2) Als projectes dinstal·lacions solars
necessàries per a lescalfament daigua de
procés a les indústries, el titular haurà daportar tots els paràmetres i els càlculs necessaris
per justificar convenientment la solució
adoptada.
Article 11
Irradiació solar
1) El dimensionat de la instal·lació es farà
dacord amb la irradiació solar rebuda segons
lorientació i la inclinació adoptades en el
projecte.
2) Els valors de la radiació solar mitjana
diària sobre una superfície inclinada amb
diferents valors de desviació respecte del sud,
azimut (en MJ/m2) es recull a lAtlas de radiació solar de Catalunya, publicat per lInstitut
Català dEnergia (ICAEN).
Article 12
Instal·lació de canonades i altres
canalitzacions
A les parts comunes dels edificis, i en
forma de patis dinstal·lacions, es situaran els
muntants necessaris per allotjar, de forma
ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a laigua freda i calenta del sistema i el subministrament de suport i
complementaris que sescaiguin. Cal que
aquestes instal·lacions discorrin per linterior
dels edificis o celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest cas hauran danar soterrades o de qualsevol altra forma que

minimitzi el seu impacte visual. Queda
prohibit, de forma expressa i sense excepcions, el seu traçat per façanes principals, per
patis dilla i per terrats, excepte, en aquest
darrer cas, en trams horitzontals fins a assolir
els muntants verticals.
Article 13
Sistema de control
1) Cal que totes les instal·lacions que sexecutin en compliment daquesta Ordenança
disposin dels aparells adequats de mesura
denergia tèrmica, control de temperatures,
cabals i pressió que permetin comprovar el
funcionament del sistema.
2) En concret, el control de temperatura
sefectuarà mitjançant la mesura de la temperatura diferencial (és a dir diferencia de temperatura entre la entrada i la sortida). En cap
cas el control de temperatura serà la temperatura mitja.
3) Totes les instal·lacions hauran de ser
revisades, cada 8 anys, per entitats degudament autoritzades atenent al que preveu larticle 14 del RITE. El titular haurà de lliurar a
lAjuntament, copia autèntica de linforme
que hagi emes lempresa i, en el seu cas,
haurà de procedir a corregir les anomalies o
defectes de funcionament posats de relleu
per linforme de lempresa, aportant, en
aquest supòsit, justificant (en modalitat dinforme) de lempresa acreditatiu de la subsanació de les deficiències.
Article 14
Protecció del paisatge urbà
1) A les instal·lacions regulades en aquesta
Ordenança, shauran dobservar les prescripcions de la normativa urbanística general per
tal dimpedir la desfiguració de la perspectiva
del paisatge o el trencament de lharmonia
paisatgística o arquitectònica i també la preservació i la protecció dels edificis, els conjunts, els entorns i els paisatges inclosos en
els corresponents catàlegs o plans urbanístics
de protecció del patrimoni.
2) LAjuntament verificarà ladequació de
les instal·lacions a la normativa urbanística,
valorant especialment la seva integració
arquitectònica, el seu impacte ambiental i les
molèsties que la instal·lació pugui produir als
veïns.
Article 15
Exempcions
Es podrà reduir el percentatge del 60% de
contribució de lenergia solar a la demanda
daigua calenta sanitària o a lescalfament de
laigua de les piscines cobertes climatitzades,
a què es refereix larticle 8, en els casos
següents:
- No es disposi, a la coberta, duna superfície mínima de 5 m2 / habitatge tipus,. En
aquest cas, caldrà aprofitar la màxima
superfície disponible. Si només es pot cobrir
fins a un 25% de la demanda, procedeix lexempció total.
- Una quantitat superior al 40% de la
demanda total daigua calenta sanitària o
descalfament de laigua de les piscines

cobertes climatitzades es cobreix mitjançant
la generació combinada de calor i electricitat
(cogeneració) o de fred i calor (bomba de
calor a gas), utilització de calor residual,
recuperació calorífica o del potencial tèrmic
de les aigües dels aqüífers del subsòl a través
de bombes de calor, de forma que la suma
daquesta aportació i laportació solar sigui el
100% de les necessitats.
Article 16
Obligacions del titular
El titular de la instal·lació denergia solar,
sigui el propietari de ledifici o el titular de
lactivitat, està obligat a la seva utilització i a
fer les operacions de manteniment i les reparacions que calgui, per mantenir la
instal·lació en perfecte estat de funcionament
i eficiència, de manera que el sistema operi
adequadament i amb els millors resultats.
Article 17
Inspecció, requeriments, ordres dexecució i
multa coercitiva
1) Els Serveis Municipals tenen plena
potestat dinspecció en relació amb les instal·lacions dels edificis a lefecte de comprovar el compliment de les previsions daquesta
Ordenança.
2) Un cop comprovada lexistència danomalies quant a les instal·lacions i el seu manteniment, els Serveis Municipals corresponents practicaran els requeriments corresponents i, en el seu cas, les ordres dexecució
que sescaiguin per tal dassegurar el compliment daquesta Ordenança.
3) LAjuntament imposarà multes coercitives per tal dassegurar el compliment dels
requeriments i ordres dexecució cursades
duna quantia no superior al 20% del cost de
les obres estimades o de la sanció que correspon.
4) La imposició de multes coercitives
sentén sens perjudici de les sancions que
simposin als infractors per lincompliment
daquesta ordenança i com a conseqüència
de la tramitació del corresponent expedient
sancionador.
Article 18
Mesures cautelars
1) Lalcalde o el regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres
dedificació que es realitzin incomplint
aquesta Ordenança, així com ordenar la retirada dels materials o la maquinària utilitzada,
a càrrec del promotor o el propietari.
2) Lordre de suspensió anirà precedida en
tot cas dun requeriment al responsable de
les obres, salvaguardant, en tot cas, el principi daudiència a linteressat, en el qual es
concedirà un termini per tal que es doni
compliment a les obligacions derivades daquesta Ordenança.
Article 19
Infraccions
Són infraccions al règim establert en
aquesta Ordenança les previstes a la legislació general sobre habitatge i medi ambient i,
en particular, les següents:
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1) Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de captació denergia solar
quan sigui obligatori dacord amb el que preveu aquesta Ordenança.
2) Constitueixen infraccions greus:
a) La realització incompleta o insuficient
de les instal·lacions de captació denergia
solar que correspon ateses les característiques de ledificació i les necessitats previsibles daigua sanitària o daigua de piscines.
b) La realització dobres, la manipulació
de les instal·lacions o la manca de manteniment que suposi la disminució de lefectivitat
de les instal·lacions per sota del que és exigible.
c) La no utilització del sistema descalfament daigua sanitària per part del titular de
lactivitat que es du a terme a ledifici o a la
instal·lació.
d) Lincompliment dels requeriments i de
les ordres dexecució dictats per assegurar el
compliment daquesta Ordenança.
3) Constitueix infracció lleu qualsevol altre
incompliment de la present ordenança

Article 20
Sancions
Les sancions que corresponen per la
comissió dinfraccions al règim daquesta
Ordenança són les següents:
a) Per infraccions lleus, multa fins a 6.000
deuros.
b) Per infraccions greus, multa fins a
18.000 deuros.
c) Per infraccions molt greus, multa fins a
30.050,61 deuros.
Article 21
Procediment sancionador
El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les
sancions són les que sestableixen a la legislació sobre habitatge de Catalunya.
Disposició transitòria
Les actuacions afectades per aquesta ordenança respecte a les quals shagi demanat
llicència dobres o dús (autorització o llicen-

cia ambiental) i es trobin actualment en tramitació, abans de lentrada en vigor de la
present ordenança, els hi serà daplicació el
règim jurídic vigent en el moment de la
sol·licitud.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions
municipals que soposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor als
quinze dies dhaver estat publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i regirà de forma
indefinida fins a la seva derogació o modificació.
Mataró, 22 dagost de 2005.
El Conseller Delegat dUrbanisme, Arcadi
Vilert Soler.

Mataró

dia següent a la recepció de la present notificació, i sentendrà desestimat si no obté resposta en el termini dun mes.
- Contra la desestimació del recurs de
reposició contra la taxa de grua liquidada o
contra la desestimació del recurs de reposició
interposat contra la sanció imposada podrà
interposar recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos a comptar des de el
dia següent a la recepció daquesta notificació, davant dels Jutjats contenciosos administratius amb competència territorial de la
província de Barcelona, o, alternativament, si
té el domicili en una altra província, davant
dels Jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial de la província de la
localitat on resideix.
Abonament de la sanció: Independentment haurà de procedir al pagament de la
sanció imposada, en el termini de 30 dies
que es comptaran des de la recepció daquesta notificació, adreçant-se a:
1. LAjuntament de Mataró perquè li facilitin limprès de pagament a qualsevol de les
oficines següents:
- Oficines dAtenció al Ciutadà de lAjuntament de Mataró (Centre -Riera, 48; Cerdanyola  Ramon Berenguer, 83 i Rocafonda 
Poeta Punsola, 47)
- Centres cívics de: Pla den Boet (Juan
Sebastian El Cano, 6), Cirera (Cadiz,1) i
Molins (Nicolau Guanyabens, 23-25).
2. A les diferents oficines de lOrganisme

Local de Gestió Tributària de la província de
Barcelona (a Mataró la trobarà al carrer Sant
Joaquim, 5).
Amb limprès de pagament, podrà formalitzar el pagament en efectiu o mitjançant xec
bancari, a les següents entitats col·laboradores:
Caixa de Catalunya
Caixa Penedes
Banco Bibao-Vizcaya  BBVA
La Caixa- Servi-Caixa
Caixa Sabadell
Banco Popular
Caixa Laietana
Caixa de Terrassa
Banco Santander
Central Hispano
Caixa Manresa
Banc Sabadell
Banesto
També podeu efectuar el pagament mitjançant internet, a ladreça http:// orgt.diba.es
Transcorregut el termini de pagament es
procedirà a exigir per via de constrenyiment
el deute i interessos pendents.
Informació: Per a més informació podeu
trucar al telèfon del Centre datenció telefònica de lORGT 93.411 79 80 o a lOficina
dAtenció al Ciutadà de lAjuntament de
Mataró (24 hores): 010 (0,55 EUR cada 3
minuts o fracció més IVA) o 807 11 70 10
des de mòbil o fora de Mataró (0,28 EUR
cada minut o fracció més IVA.

EDICTE DE PUBLICACIÓ
DE RESOLUCIONS SANCIONADORES
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es fa públic que mitjançant
Decrets amb les dates que sindiquen, el conseller delegat de Seguretat i Prevenció, en virtut de les competències conferides per Decret
dAlcaldia de 30 de juny ha desestimat als
ciutadans que es relacionen les al·legacions
formulades i ha imposat les sancions econòmiques per infracció de la normativa en
matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària que en el llistat annex
figuren.
Els antecedents de fet i fonaments jurídics
de lesmentada resolució resta a disposició
dels interessats en les dependències del Servei Jurídic Administratiu del Departament de
Via Pública, Pl. Granollers 11, 08302 de
Mataró.
Contra la present Resolució que posa fi a
la via administrativa podreu interposar els
següents recursos:
- Contra la desestimació de les al·legacions i imposició de la sanció podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que ha dictat lacte, en el termini dun mes a comptar des del
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EXPEDIENT§

NOM§

DNI§

TEXT INFRACCIÓ§

57062214§
400016530§
59112933§
500001925§
500001234§
57081381§
57078315§

ROCAMORA I ALTES, JOSEP Mº§
PEREZ FERNANDEZ,GERLINDE§
FUENTES ALCAIDE, MANUEL§
ARQUELLADA SAMPEDRO, ANTONIO§
CALLICO PRAT MARC§
MORENO GORRIZ,ANGEL§
LEKBIR BASSET§

39712730X§
7531318§
77616430D§
23625353§
40528732§
38821747§
X5017320§

PARAR EN VIA URBANA OBSTACULITZANT LA CIRCULACIÓ GREUMENT§
PARAR EN ZONES RESERVADES A SERVEI PÚBLIC SENSE AFECTAR EL FUNCIONAMENT§
ESTACIONAR EXCEDINT LÍMIT HORARI INDICAT EN EL COMPROVANT§
PARAR EN ZONES RESERVADES A SERVEI PÚBLIC SENSE AFECTAR§
PARAR EN ZONES RESERVADES A SERVEI PÚBLIC SENSE AFECTAR EL FUNCIONAMENT§
NO RESPECTAR LLUM VERMELL NO INTERMITENT DUN SEMÀFOR§
NO RESPECTAR DIRECCIÓ OBLIGATÒRIA, SENSE PERILL§

IMPORT§
150,25EUR§
108,18EUR§
24,04EUR§
108,18EUR§
108,18EUR§
90,15 EUR§
60,10EUR§

DATA DECRET#
25/05/05#
18/05/05#
25/05/05#
25/05/05#
25/05/05#
02/06/05#
25/05/05#

