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Marc jurídic 

• Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 
de març, en matèria sancionadora 

• Llei 37/2010, de 15 de novembre, per la qual es crea l’Oficina 
Pressupostària de les Corts Generals. 

• Ordre INT/3022/2010, de 23 de novembre, per la qual es regula el 
Tauler Edictal de Sancions de Trànsit. 

• Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis 

• Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis. 



Principals aspectes jurídics 

 S’estableix l’obligatorietat per notificar electrònicament a les 
persones jurídiques a l’adreça electrònica viària (DEV). 

 S’estableix la possibilitat de notificar electrònicament a les 
persones físiques a l’adreça electrònica viària (DEV), sempre que 
aquestes hagin donat prèviament el seu consentiment. 

 S’estableix l’obligatorietat de publicar al TESTRA aquelles 
notificacions en paper que no hagin pogut ser practicades. 

 S’estableix l’obligatorietat per a la DGT i SCT a partir del 25 de 
novembre de 2010 

 S’estableix l’obligatorietat per a les administracions locals amb 
competències en matèria de trànsit a partir del 25 de maig de 2014 

 



Principals aspectes jurídics 

 Les comunitats autònomes amb competències executives en 
matèria de trànsit poden: 

 Substituir les notificacions a l’adreça electrònica viària per notificacions 
a través de les seves plataformes informàtiques. 

 Subscriure convenis amb les administracions locals del seu àmbit 
territorial per fer les notificacions telemàtiques a través de les 
plataformes de notificació i dels taulons d’edictes de la comunitat 
autònoma. 

 Efectuar a través dels seus taulons d’edictes les publicacions en el 
Tauló d’Edictes de Sancions de Trànsit. En aquest cas, els taulons han 
d’interoperar entre si per permetre al ciutadà, a través d’un únic accés, 
el coneixement i la comunicació de qualssevol notificacions de 
procediments sancionadors que hi hagi sobre ell. 

 



Procés de les notificacions de sancions de trànsit 

Consulta al 
Registre de 

Vehicles 

Consulta de 
l’Adreça 

Electrònica 
Viària (DEV) 

Notificació en 
paper 

Notificació 
electrònica 

Publicació al 
TESTRA  

Publicació a 
un butlletí 

oficial 

OBLIGACIÓ: 
25 de maig de 2014 

OBLIGACIÓ: 
25 de maig de 2014 

OBLIGACIÓ: 
25 de maig de 2014 



Serveis electrònics necessaris 

Consulta del 
registre de 
vehicles 

Consulta de 
l’Adreça 

Electrònica 
Viària (DEV) 

Notificació 
electrònica  

Publicació al 
TESTRA 

EACAT 

Serveis web 



Accés amb EACAT 



Accés amb EACAT 



Accés amb EACAT 



1. Consulta al Registre de Vehicles 



1. Consulta al Registre de Vehicles 



1. Consulta al Registre de Vehicles 

 Les dades obtingudes són: 

• Titulars i co-titulars del vehicle 
• Responsable del vehicle quan existeix una cessió temporal del mateix 
• Informació de ITVs del vehicle 
• Embargaments associats al vehicle 
• Assegurances 
• Arrendataris 
• Data de matriculació 
• Sucursal on es va fer 
• Número de bastidor 
• Nive 
• Marca 
• Model 
• Color 
• Tipus de vehicle 
• Tipus de combustible 
• Etc. 

 



2. Consulta de l’adreça electrònica viària (DEV) 



2. Consulta de l’adreça electrònica viària (DEV) 



2. Consulta de l’adreça electrònica viària (DEV) 

 Les dades obtingudes són: 

• Correu-e  

• Mòbil  
 



3. Notificació electrònica 

Si s’indica en el moment de crear 
la notificació, el ciutadà o 
empresa podrà accedir a la seva 
notificació mitjançant una 
contrasenya temporal d’un sol ús, 
i no caldrà que disposi d’un 
certificat digital. 



3. Notificació electrònica 

Aquí introduirem el correu-e 
i/o mòbil que hem obtingut en 
fer la Cosulta de l’Adreça 
Electrònica Viària (DEV) 



3. Notificació electrònica 

El ciutadà o empresa rep un 
avís per correu-e (i també 
per SMS)  quan es diposita 
la seva notificació. El correu-
e porta un enllaç directe a la 
notificació. 



3. Notificació electrònica 

En els webs del SCT i DGT, les 
persones físiques poden 
sol·licitar la seva Adreça 
Electrònica Viària (DEV) per 
rebre notificacions electròniques 
de sancions de trànsit. 



4. Publicació al TESTRA 



4. Publicació al TESTRA 



Estalvis per l’Ajuntament 

• Preparació 
• Material oficina 
• Correu postal  
• Registre Sortida i Entrada 
• Publicació en un diari oficial  
• Gestió de l’arxiu físic 
• Manteniment d'arxiu 
• Increment de recaptació en 

voluntària  
 

Estalvi (mínim): 6€ 

Beneficis per al Ciutadà 

• Tenir coneixement de les 
sancions en qualsevol lloc i en 
qualsevol moment 

• Pagament en voluntària amb 
bonificació del 50% 

• Evita desplaçaments a 
Correus per a recollir les 
notificacions 
o Cost de desplaçament 
o Temps perdut (horari laboral?) 

Anàlisi amb la col·laboració de 



Estadístiques de l’ORGT (març 2012 – gener 2013) 

Notificacions totals per 
sancions de trànsit 

(electròniques + paper)  

Notificacions 
electròniques  

% notificacions 
electròniques  

790.180 20.761 2,65% 

Notificacions electròniques Persones físiques %  Persones físiques 
20.761 1.616 7,79% 

Notificacions electròniques Acceptades %  Acceptades 
20.761 16.825 80,81% 

Persona física / jurídica % acceptades amb 
certificat digital 

% acceptades amb 
contrasenya d'un sol ús 

Persona física  53,54% 46,46% 
Persona jurídica  96,53% 3,47% 



Sol·licitud del servei al web del Consorci AOC 



Sol·licitud del servei al web del Consorci AOC 

Formulari únic per sol·licitar 
tots els serveis necessaris 

per a la gestió de les 
notificacions de sancions 

de trànsit 



Sol·licitud del servei al web del Consorci AOC 

Requisits jurídics: 
 
- Conveni Marc d’Interoperaibilitat 
- Conveni de col·laboració amb 
DGT per a l’accés al Registre de 
vehicles 



Sol·licitud del servei al web del Consorci AOC 

Cal un certificat digital emès 
per la DGT per accedir al 

Registre de vehicles i per a 
la Publicació al TESTRA 



L’Administració Oberta a tots 
www.aoc.cat 

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.          
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