LA RESPONSABILITAT
EN LES INFRACCIONS DE
TRÀNSIT VIARI URBÀ I
L’OBLIGACIÓ D’IDENTIFICACIÓ
DEL CONDUCTOR

XALOC CONTRIBUEIX EN
LA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT I
LA SEGURETAT VIAL MITJANÇANT
LA GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS
DELS SEGÜENTS MUNICIPIS:

Banyoles
Besalú
Cadaqués
Camprodon
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Celrà
Escala, L’
Estartit, L’
Figueres
Forallac

Fortià
La Bisbal d’Empordà
La Jonquera
Llagostera
Llançà
Palafrugell
Platja d’Aro
Port de la Selva
Portbou
Ribes de Freser
Roses

Podeu consultar les dades actualitzades al web

www.xalocgirona.cat/ajuntament

per tal de saber els municipis delegats en qualsevol moment.

Salt
Sant Feliu de Guíxols
Sant Julià de Ramis
Sant Pere Pescador
Santa Cristina d’Aro
Sarrià de Ter
Torroella de Montgrí
Tossa de Mar
Viladrau
Vilafant
Vilamalla

Més informació:

www.xalocgirona.cat
Telèfon d’atenció a l’usuari (CAU):

972 900 251

Oficina Central: Girona
Oficines territorials: Cassà de la Selva, Figueres,
Gironès, La Bisbal d’Empordà, L’Escala, Olot, Palafrugell,
Puigcerdà, Roses, Salt, Tossa de Mar

COM A TITULAR D’UN VEHICLE, QUÈ
HAIG DE SABER SI ES COMET UNA
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT
VIARI URBÀ AMB EL MEU VEHICLE?
La responsabilitat de les infraccions en matèria de trànsit
recau, amb caràcter general, directament en l’autor
material del fet.
QUÈ PASSA QUAN L’AGENT DENUNCIANT NO
ATURA EL VEHICLE PER IDENTIFICAR EL
CONDUCTOR (AUTOR MATERIAL) EN EL MOMENT
DE LA INFRACCIÓ?
En aquests casos, com determina l’administració qui és l’autor material?

1

En les denúncies per estacionament:
L’administració imputa la responsabilitat per la comissió de la infracció
a qui figura com a titular del vehicle denunciat a la Direcció General de
Trànsit (DGT), EXCEPTE quan:
A la DGT consta identificat el conductor habitual del vehicle.
El titular o l'arrendatari del vehicle que figuren a la DGT han rebut notificació de
la denúncia i identifiquen el conductor del vehicle en el moment de comissió
de la infracció.

2

En la resta de supòsits:
Si a la DGT no consta registrat un conductor habitual del vehicle denunciat,
l'administració REQUEREIX el titular d'aquest perquè identifiqui el conductor
en el moment de comissió de la infracció (Art. 11 RDL 6/2015).

QUÈ HAIG DE FER SI REBO UN REQUERIMENT D’IDENTIFICACIÓ
PER UNA INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT?

QUÈ PASSA SI NO IDENTIFICO?
1

Si el requeriment incorpora, a més de l’obligació d’identificar el conductor,
la possibilitat de pagar la denúncia hi ha dues opcions:
Pagar gaudint de la reducció del 50% de l’import de la multa i finalitzarà l’expedient sancionador.
Identificar el conductor en el moment de la comissió de la infracció i l’expedient sancionador es seguirà
contra aquest.

Si el requeriment NO incorpora la possibilitat de pagar la denúncia:
Només es podrà identificar el conductor.
Cal advertir que encara que el conductor en el moment de la infracció sigui el mateix titular del vehicle denunciat,
l’administració NO pot imputar-li directament la comissió de la infracció. Per aquest motiu cal realitzar

igualment el tràmit per identificar-se com a conductor.

dels fets per imputar-li la responsabilitat.

2

Pagar l’import total de la multa (aquests expedients estan exclosos de la reducció del 50%).
Formular al·legacions que únicament podran versar sobre els motius de l’incompliment del deure d’identificar.

QUIN TERMINI TINC PER FORMULAR AL·LEGACIONS?
20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la denúncia.

Quan la notificació no s’hagués pogut realitzar es practicarà per mitjà d’un anunci
publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i produirà els mateixos efectes que

QUÈ HAIG DE FER PER REBRE COMUNICACIONS
ELECTRÒNIQUES?

si s’hagués rebut personalment (Art. 44 Llei 39/2015 d’1 d’octubre).

https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica
Una vegada completat el tràmit, la persona interessada rebrà un correu electrònic
conforme l’ha realitzat. Quan la persona identificada coincideix amb el titular de la
notificació (requeriment d'identificació), en el correu electrònic s’annexa una carta
de pagament perquè es pugui fer efectiu el pagament de la multa.
Aquest tràmit també es pot realitzar presencialment a qualsevol de les oficines de XALOC.

l’obligació d’identificar el conductor responsable (Article 77j, RDL 6/2015) - pel fet de no col·laborar amb
l’administració- i NO admet la possibilitat de pagament bonificat.

Què puc fer si rebo una denúncia per incomplir l'obligació d'identificar el
conductor responsable:

Per absència, per adreça incorrecta o diferent a la que consta a la DGT, interessat desconegut…

Per realitzar el tràmit on line, cal accedir a l’apartat de
“Tramitació Identificació de conductor per NRP” de la Seu
electrònica de XALOC:

El nou expedient és autònom de l’original, per una infracció autònoma, per incomplir

En cas que la infracció de l’expedient inicial convertida fos lleu, la multa per incomplir l'obligació d'identificar el conductor
responsable serà el doble de l’import de la infracció lleu; si la infracció inicial era greu o molt greu, la multa serà el triple.

QUÈ PASSA SI NO REBO LA NOTIFICACIÓ DE LA SANCIÓ?

COM HO FAIG PER COMPLIR AMB
L’OBLIGACIÓ D’IDENTIFICAR EL
CONDUCTOR RESPONSABLE DE LA
INFRACCIÓ?

L’expedient original es converteix en un nou
expedient atès que l’administració no pot determinar l’autor

QUIN TERMINI
TINC PER
IDENTIFICAR?

20 dies naturals

a comptar des de
l’endemà de la recepció
de la notificació del
requeriment i/o en el
seu cas la notificació
mitjançant la publicació
en el BOE.

Cal donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV) de la DGT per tal de rebre l'avís de
notificació electrònica via correu electrònic i/o SMS.

http://sede.dgt.gob.es
Quan la persona denunciada consti donada d’alta a la DEV, les notificacions es practicaran electrònicament
mitjançant compareixença en la Seu electrònica de XALOC, a través de la plataforma eNotum. XALOC
enviarà un avís de notificació al correu electrònic i al telèfon mòbil indicats a la DEV.

http://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-notificacio-electronica

!!!

AVÍS IMPORTANT: a partir de l’1 d’abril de 2020, totes les notificacions adreçades a les persones

obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració (article 14.2 llei 39/2015) només es
practicaran electrònicament. Per això, aquells obligats que no constin donats d’alta a la DEV, hauran
d’entrar periòdicament a la Seu electrònica de XALOC i accedir a la bústia de notificacions d’eNotum per comprovar si
hi ha notificacions pendents:

http://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-notificacio-electronica
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Cal donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV) de la DGT per tal de rebre l'avís de
notificació electrònica via correu electrònic i/o SMS.

https://sede.dgt.gob.es/es
Quan la persona denunciada consti donada d’alta a la DEV, les notificacions es practicaran electrònicament
mitjançant compareixença en la Seu electrònica de XALOC, a través de la plataforma eNotum. XALOC
enviarà un avís de notificació al correu electrònic i al telèfon mòbil indicats a la DEV.

https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-notificacio-electronica
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AVÍS IMPORTANT: a partir de l’1 d’abril de 2020, totes les notificacions adreçades a les persones

obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració (article 14.2 llei 39/2015) només es
practicaran electrònicament. Per això, aquells obligats que no constin donats d’alta a la DEV, hauran
d’entrar periòdicament a la Seu electrònica de XALOC i accedir a la bústia de notificacions d’eNotum per comprovar si
hi ha notificacions pendents:

https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-notificacio-electronica
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