
Decret d’aprovació del Reglament del procediment administratiu per a les 

sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Encamp 

 

Vista la Llei de delimitació de competències dels Comuns de data 4 de 

novembre del 1993; 

 

Vist el Reglament del procediment administratiu per a les sancions 

d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Encamp de data 19 d’agost 

del 1998; 

 

Atesa la necessitat de modificar certs aspectes del Reglament de procediment 

per a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Encamp; 

El Comú d’Encamp, en la sessió ordinària celebrada en data  28 de juliol del 

2010 decreta: 

Article únic 

S’aprova el Reglament del procediment administratiu per a les sancions 

d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Encamp, que entrarà en 

vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que s’hi 

oposin, en concret el Reglament del procediment administratiu per les sancions 

d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Encamp, publicat al BOPA 

número 42, any 10, de data 2 de setembre del 1998. 

Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

Encamp,  28 de juliol del 2010 

 

 

 

 

Miquel ALÍS FONT 

Cònsol major 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglament del procediment administratiu per les sancions 

d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Encamp. 

 

 

Article 1.- El present Reglament regula el procediment aplicable a les sancions 

per infracció de les normes d’estacionament i circulació del Comú d’Encamp. 

 

Article 2.- S’estableix que l’òrgan instructor serà el Servei de Circulació, que 

s’encarregarà de recepcionar les al·legacions presentades i si escau demanar 

les proves que consideri oportunes, així com també totes aquelles actuacions 

que consideri necessàries per l’esclariment dels fets. 

 

Article 3.- El procediment s’inicia mitjançant la constatació d’infracció per part 

dels agents de circulació. 

 

Aquesta constatació s’ha de notificar a la persona afectada, comunicant-li que 

disposa del termini improrrogable de 13 dies hàbils, comptats des de l’endemà 

del dia de la notificació, per presentar davant del Comú d’Encamp, les 

al·legacions que consideri necessaris en defensa del seu dret. 

 

La notificació del constat d’infracció es podrà fer de forma individual per a cada 

un o conjuntament amb altres constats quan afectin a la mateixa persona. 

 

Les persones afectades, les quals abonin l’import de la o les sancions abans de 

13 dies, sense presentar al·legacions es beneficiarà d’una reducció del 50% de 

l’import de la sanció. 

 

Article 4.- La notificació del constat d’infracció especificarà la data de la 

presumpta infracció, la matrícula del vehicle, el tipus d’infracció, així com 

l’import de les sancions que les referides infraccions poden comportar, d’acord 

amb la normativa comunal. 

 

Esgotat el termini de 13 dies hàbils, establert en l’anterior article i completat 

l’expedient en el seu cas, amb les al·legacions de la persona interessada, 

l’òrgan Instructor el tramet a la Junta de Govern del Comú d’Encamp per la 

seva resolució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article 5.- La resolució dictada per la Junta de Govern del Comú sobre 

l’expedient es notifica a la persona interessada els efectes següents: 

 

 En el supòsit d’acceptació de les al·legacions presentades, s’arxiva 

l’expedient i queda sense efecte la sanció. 

 En el cas de no acceptació de les al·legacions presentades o que no 

s’hagin presentat, s’imposa la sanció, i la persona interessada disposa 

del termini de 30 dies, per fer efectiu l’import de la sanció a les oficines 

del Comú. 

Transcorregut el termini mencionat anteriorment, sense que la persona 

interessada hagi procedit a fer efectiu l’import de la sanció, es procedirà per la 

via executiva al cobrament del seu import. 

En aquest supòsit l’import de la sanció s’incrementarà en un 20%. 

Article 6.- La resolució dictada per la Junta de Govern pot esser recorreguda de 

conformitat amb el que disposa el Codi de l’Administració, articles 124 i 131, 

interposant recurs d’alçada davant del Govern, en el termini de 13 dies hàbils a 

comptar des de la seva notificació. La interposició d’aquest recurs no suspèn 

l’execució de la resolució recorreguda. 

Article 7.- Les persones que condueixin vehicles amb matrícula estrangera 

siguin propietaris o conductors dels mateixos, que no siguin residents al 

Principat, hauran de fer efectiu a favor del Comú l’import de la sanció 

corresponent a la constatació de l’ infracció pels agents de circulació, en cas 

contrari l’agent comunal podrà immobilitzar el vehicle. 

Article 8.- Els agents de circulació podran immobilitzar i/o retirar els vehicles 

que obstaculitzen la circulació o causi un perjudici a la via pública. 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general 

 

Encamp,  28 de juliol de 2010 

 

 

 

 

 

Miguel ALIS I FONT 

Cònsol Major 


