
Ministerio del Interior 
Jefatura Provincial de Tràfico de xxx 
Sr. Xxxx, Jefe de la unidad de sanciones 
 
 
Expedient sancionador número: xxxx  

 

Xxx,  major d’edat, en nom propi, amb DNI XXXX, i domicili a efectes de comunicacions al 
(carrer, num, CP, població), davant d’aquesta Administració comparec i com sigui més 
procedent en dret MANIFESTO:  

Que de conformitat amb l’article 12.1 del Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, i en no 
estar conforme amb el relat dels fets descrits ni amb la sanció proposada de la denúncia 
interposada com a conductor habitual del vehicle MARCAiMODEL, matrícula XXXXXXX, 
passo, dins el termini legalment establert, a evacuar el tràmit conferit en base a les següents:  

AL·LEGACIONS  

PRIMERA. FALTA DE DETERMINACIÓ DELS FETS QUE DONEN LLOC A LA SANCIÓ  

En el present procediment sancionador es realitza la imputació d’uns fets que no són prou 
exactes ni descriptius de la presumpta conducta realitzada. En el cos de la denuncia 
s’especifica que el fet constitutiu de la infracció és:  Incomplir la prohibició establerta en el 
senyal corresponent (R-200) al reanudar la marxa sense haver complert la prescripció de 
peatge que el senyal estableix. Nego en aquest sentit la comissió de la infracció, en tant no 
especifica quins són els fets exactes realitzats, i per tant, s’està vulnerant el principi 
constitucional de defensa perquè no es pot rebatre allò que no s’especifica, al no establir-se 
en la descripció dels fets quin ha estat aquest l’incompliment, i quina ha estat l’acció concreta 
que ha infringit el senyal.  

L’article 5 del Reglament del procediment sancionador especifica que a la denúncia s’ha 
d’incloure una relació circumstanciada del fet. En aquest context, en la denúncia sobre la 
qual emetem aquestes al·legacions no s’especifica quins han estat els fets que donen lloc a 
la mateixa, limitant-se a exposar que s’ha infringit una senyal, però no de quina manera. 

És per això que sense més dades resulta impossible contrarestar la versió dels fets que 
dona el denunciant, si no s’especifica a la denuncia enviada, i per tant, pel menyspreu que 
això suposa del principi de defensa, demanem l’arxiu immediat de la mateixa.  

SEGONA. VULNERACIÓ PRINCIPI DE LEGALITAT I TIPICITA T 

De forma subsidiària, i si el que entén aquest òrgan sancionador, que no especifica, és que 
l'acció infractora va ser el no realitzar el pagament del peatge, caldria manifestar,  en primer 
lloc, que no hi ha prova de que això sigui així, prevalent en aquest sentit el principi de 
presumpció d'innocència que ha d'imperar en tot procediment sancionador.  

Per altra banda, s'especifica en la denúncia que la mateixa ha estat realitzada de forma 
voluntària, sense cap més dada ni informació, i no inclou en aquest sentit el contingut que 
preveu el ja citat article 5 del Reglament del procés sancionador referent a aquests tipus de 
denúncies, a les que s'han d'acompanyar les dades del denunciant. Entenem doncs que no 



ha estat una autoritat la que ha redactat la denúncia i per tant, sense saber més dades, 
difícilment podem rebatre la imputació d'uns fets si no se'ns diu qui ha estat el que ens ha fet 
la denúncia i en quines circumstàncies  

Per altra banda, i en referència a la vulneració pròpia de l'article 153 indicada, manifestar 
que, en cap cas, no efectuar el pagament d'un peatge, si aquesta és la conducta 
sancionada, pot ser tipificat com a infracció, en tant que el senyal presumptament vulnerat 
obliga a aturar-se i a no reprendre la marxa sense haver complert la prescripció de la 
mateixa senyal i per tant, en aturar-se quan la senyal ho disposa, s'està complint de forma 
exacta amb el que hi ordena, i no s'infringeix . 

Cal dir prèviament que no podem deixar fora del legislador la potestat d'obligar a fer una 
determinada activitat i imposar una sanció per al cas de no complir, ja que això vulnera el 
principi de legalitat que ha d'imperar en tot procediment sancionador. La realització d'una 
determinada actuació dins el marc del codi de circulació ha d'estar expressament regulada a 
la pròpia llei i reglament de circulació, en tant que en cas contrari, estaríem en una greu 
vulneració dels drets del ciutadà.  No podem deixar a la voluntat d'un tercer fora de l'aplicació 
estricta de la llei el fet d'obligar a realitzar qualsevol activitat a un conductor ja que la 
interpretació contrària podríem arribar a l'absurd de cometre infracció si a sota del senyal 
abans expressat s'indiqués que el conductor ha de fer un triple salt mortal. Aquestes 
qüestions han de ser, en un estat de Dret, específicament regulades per la llei, i en aquest 
sentit, cap article de la llei ni del reglament determinen que l'activitat a realitzat, quan hi ha 
un senyal de detenció amb la menció de peatge, sigui la de fer el pagament de l'esmentat 
peatge. 

Per altra banda, en atenció al principi de tipicitat, tampoc podem entendre que sigui una 
infracció administrativa el fet de no pagar el peatge, en tant que en garantia del dret dels 
ciutadans a tenir ple coneixement de quins són els motius pels quals una activitat pot ser 
sancionada, específicament hauria de regular-se i expressament establir-se quina és 
l'activitat que ha de realitzar el ciutadà després de veure un senyal R-200, i això no és així, 
per la qual cosa, no es pot inferir que sigui una infracció allò que no està expressament 
regulat com a tal.  

En aquest sentit, davant el senyal R-200 que obliga a aturar un vehicle, es compleix amb la 
legalitat vigent si el conductor s'atura, i no s'infringeix cap llei si reprèn la marxa sense pagar 
el peatge, perquè això no està tipificat al codi de circulació com a infracció. L'article 153 del 
Reglament General de Circulació  diu literalment: Prohibición de pasar sin detenerse. Indica 
el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que 
contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, y que tras ellos pueden estar 
instalados medios mecánicos de detención. En todo caso, el conductor así detenido no 
podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece. Així 
doncs, el que imposa aquest article és una aturada, i un cop a complert amb aquesta 
aturada, que és el que prescriu el senyal, es pot continuar circulant perquè no s'especifica ni 
tipifica legalment quina és la activitat a realitzar quan hi ha un peatge. 

Article 129  

Principi de tipicitat  



"1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de l'ordenament jurídic 
previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del que disposa per a 
l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local."  

TERCERA. MANCA DE PRESUMPCIÓ DE VERACITAT DELS FETS  DENUNCIATS. 
VULNERACIÓ DEL PRINCIPI DE PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA  

Com ja hem indicat, i d’acord al que estableix a la denúncia, pel que sembla, no ha estat un 
agent de l’autoritat sinó un particular qui ha posat de manifest els fets que suposadament he 
comès, en aquest sentit, i tenint en compte aquesta circumstància, en la notificació de la 
denúncia no s’especifica el contingut que es preveu a l’article 5 del reglament sancionador 
quan prescriu que a les denuncies haurà de constar el nom, la professió i el domicili del 
denunciant.  

Veiem doncs, com ja hem advertit que no consta la identificació del denunciant tal i com 
ordena el reglament sancionador fet que constitueix una clara vulneració de la norma i ens 
situa en indefensió evident alhora de contrarestar els arguments existents. Per altra banda, 
com a denuncia voluntària, és a dir, no feta per agent d’autoritat, li manca la presumpció de 
veracitat del que hagi pogut exposar, i per tant, no és prova suficient per vulnerar el principi 
de presumpció d’innocència davant la negativa d’aquesta part a acceptar cap dels hipotètics 
fets denunciats.  

Per tant, en virtut del principi de presumpció d’innocència que informa el procediment 
sancionador, correspon a l’Administració provar la meva culpabilitat, és a dir, provar que són 
certs els fets denunciats, així com l’element subjectiu de l’injust del saber i voler cometre una 
infracció. 

QUARTA . RELACIÓ CIVIL PRIVADA ENTRES LES PARTS.  

L’ús de l’autopista i el pagament del peatge és una relació contractual entre l’empresa 
concessionària i l’usuari i per tant regulada pel dret civil.  

Així doncs, l’impagament del peatge, d’acreditar-se, únicament podria considerar-se com un 
incompliment d’una obligació contractual de caràcter privat entre les parts. I per tant aquest 
incompliment únicament podria donar lloc a reclamacions de caràcter civil.  

A això cal afegir que un element que prova que l’impagament d’un peatge no pot ser objecte 
de sanció perquè aquest, com ja hem especificat, no està regulat a l’ordenament jurídic com 
a infracció, és que fins i tot les empreses concessionàries de les autopistes admeten que el 
vehicle passi pel peatge sense pagar si el seu conductor signa un reconeixement de deute 
amb la concessionària, constituint així el naixement d’una obligació entre el conductor i la 
empresa concessionària. Però en cap cas el conductor no pot ser denunciat per no pagar el 
peatge, per que no hi ha cap norma que n’estableixi una sanció.   

Si realment el fet de no pagar un peatge fos constitutiu d’infracció, ho seria independentment 
del reconeixement de deute per part del conductor. De fet, des de que existeixen les vies de 
pagament, hi ha hagut conductors que, per múltiples circumstàncies, no han pogut fer front al 
pagament de l’import del peatge, i amb la simple signatura d’un document de reconeixement 
de deute, se’ls ha deixat continuar la marxa sense ser denunciats. I aquest reconeixement de 
deute ha comportat un temps d’espera que mai ha resultat en una obstrucció de la circulació.  



Per tant, la imputació d’una infracció únicament a aquells conductors que no han reconegut 
un deute amb la concessionària, constitueix una manipulació de la norma de trànsit i un frau 
de llei, perquè s’utilitza la norma únicament perquè un tercer pugui treure’n un benefici, en 
aquest cas, perquè l’empresa concessionària de la via de peatge pugui cobrar el peatge. 

CINQUENA . VULNERACIÓ DEL PRINCIPI DE SEGURETAT JUR ÍDICA I DEL DRET DE 
DEFENSA.  

A tot l’exposat, cal afegir que l’autoritat competent que ha de fer les oportunes denúncies, és 
a dir, els mossos d’esquadra, no n’ha fet ni una de sola, estant present en moltes ocasions 
davant de vehicles que no han fet el pagament del peatge. No té cap sentit que aquesta 
administració atengui les denuncies de particulars quan en moltes ocasions el mossos 
d’esquadra han estat presents i no han efectuat la corresponents sanció. Això té com a 
colofó la recent manifestació del Sindicat de Policies expressant que ells no posarien cap 
denuncia perquè consideren que no pagar un peatge, tal i com estem argumentant en 
aquest escrit, no és una infracció del codi de circulació.  

En aquest context, cal tenir en consideració que el ciutadà veu alterats els seus drets, quan 
constata, ja sigui de forma directe o través dels mitjans de comunicació, que la pròpia 
autoritat li està dient, implícita o explícitament, que no pagar un peatge no és cap infracció, i 
després la administració contradiu aquesta informació iniciant procediments sancionadors. 
En aquest sentit és evident que la seguretat jurídica queda en entredit i situa de nou en 
indefensió al ciutadà, que en tot cas compleix amb el que li diu la pròpia policia. Arribats a 
aquest punt, cap senyal del codi de circulació preval davant l’autorització d’un agent 
d’autoritat, i si tenim en compte que els agents de policia s’han declarat per activa i per 
passiva contraris a denunciar aquests actes per que, insistim, entenen que no tenen la 
consideració de infracció, es pot concloure que els administrats no tenen cap intenció dolosa 
d’infringir cap normativa, quan se’ls autoritza a fer allò que fan.  

No pot l’administració en aquest context, i sense desmentir a la seva pròpia policia, 
promoure expedients sancionadors per actituds que es constaten no doloses sense transitar 
perillosament per la prevaricació  de l’article 404 del codi penal, en tot cas, aquestes 
circumstàncies provoquen una situació d’inseguretat jurídica al ciutadà, que no pot conèixer 
si la seva actuació és o no objecte d’infracció i en el seu cas, de quin tipus d’infracció i amb 
quin tipus de sanció aplicable i suposa una vulneració del principi de seguretat jurídica 
reconegut a l’article 9.3 de la CE la qual cosa genera una limitació del dret de defensa dels 
ciutadans i per tant la infracció de l’article 24 CE.  

SISENA. VULNERACIÓ DELS PRINCIPIS RECTORS DE L'ACTI VITAT DE 
L'ADMINISTRACIÓ.  

Una possible resolució sancionadora en el present expedient administratiu sancionador 
vulneraria els principis rectors de l'activitat de l'administració, tals com els previstos a l'article 
3.1 i 5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que estableixen:  

"1. Les administracions públiques serveixen amb objecti vitat els interessos generals  i 
actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació, amb submissió plena a la Constitució, a la llei i a l dret. Han de respectar, 
igualment, en la seva actuació els principis de bon a fe i de confiança legítima."  



"5. En les seves relacions amb els ciutadans, les administracions públiques actuen de 
conformitat amb els principis de transparència i de  participació ."  

SETENA. SUBSIDIÀRIAMENT. MANCA DE PROPORCIONALITAT DE LA SANCIÓ.  

Subsidiàriament, en el supòsit improbable que no es tingui en compte la petició d'arxiu del 
present expedient, i atès que la sanció proposada infringeix el principi de proporcionalitat 
inherent al procediment administratiu sancionador, i els criteris de graduació de les sancions 
establerts a l'article 131 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sol·licito que es redueixi la 
sanció proposada.  

L'actuació de l'òrgan sancionador ha de circumscriure's als criteris objectius per graduar 
correctament la sanció que s'ha d'imposar, per tal que no suposi un exercici incorrecte de 
discrecionalitat per part seva.  

La justa proporcionalitat entre la sanció i les circumstàncies objectives i subjectives 
concurrents a la infracció que se sanciona constitueix un principi declarat reiteradament per 
la jurisprudència, l'aplicació de la qual, al dret administratiu sancionador, no implica la 
substitució de les facultats administratives, si no simplement la correcció de l'excés legal que 
suposa exercitar la discrecionalitat més enllà d'allò en què consisteixen els fets determinants 
de l'acte administratiu, que són els que delimiten i acoten l'àmbit propi dels poders 
discrecionals de la graduació de la sanció i assenyalen la diferència entre el correcte exercici 
d'aquests i l'arbitrarietat (STS de 10 de juliol de 1985).  

Així doncs, cal procedir subsidiàriament a la reducció de la sanció proposada, per bé que el 
fet denunciat no implica cap tipus de perill per la seguretat del trànsit, és totalment 
intranscendent i no pot considerar-se com a greu. 

VUITENA. PROPOSICIÓ DE MITJANS DE PROVA.  

Per tal de demostrar les afirmacions anteriorment manifestades en aquest escrit, i sens 
perjudici de les actuacions que es practiquin d'ofici per l'òrgan instructor competent, es 
proposa la pràctica dels següents mitjans de prova:  

Testifical , consistent en la declaració de xxx, amb DNI XXX, amb domicili al XXX, com a 
testimoni dels fets imputats, el qual pot donar raó dels fets imputats pel seu coneixement 
directe dels mateixos, essent interrogat de la certesa dels següents EXTREMS:  

- Si el conductor/a d'aquest vehicle, el dia dels fets, va reiniciar la serva marxa quan es va 
procedir a aixecar la barrera del peatge, i el senyal lluminós es trobava amb el disc verd.  

Ratificació  de la persona denunciant per tal que es ratifiqui o en el seu cas rectifiqui els fets 
que han motivat la iniciació d'aquest expedient, i determini:  

1. Si la persona denunciada era la conductora del vehicle  

2. Si aquest vehicle va procedir a aturar-se davant la cabina del peatge.  

3. Si el conductor/a d'aquest vehicle va pagar l'import del peatge.  

4. Quin import corresponia pagar pel peatge al conductor/a d'aquest vehicle.  



5. Si el vehicle citat va reiniciar la marxa una vegada es va aixecar la barrera del peatge i es 
va posar el disc del senyal lluminós de color verd.  

Per tot l'exposat,  

DEMANO A AQUEST ORGANISME  que tingui per presentat el present escrit, l'admeti, i una 
vegada realitzats tots els tràmits processals oportuns, prèvia pràctica de les proves 
proposades es dicti una RESOLUCIÓ ON S'ACORDI L'ARXIU DE L'EXPEDIENT NÚMERO  
XXX  iniciat o que subsidiàriament en el supòsit de no estimar la petició d'arxiu formulada, es 
redueixi la sanció inicialment proposada per tal d'adequar-la al principi de proporcionalitat de 
les actuacions administratives sancionadores, sens perjudici dels recursos que aquesta part 
estimi convenients.  

ALTRESSÍ DIC  que pel cas, negat per qui subscriu, que no s'admetessin les al·legacions 
precedents i es resolgués la imposició de sanció, interessa que es suspengui el termini 
concedit per abonar l'import reduït de la sanció, de manera que es reiniciï el seu còmput a 
partir del dia següent a la notificació de la hipotètica sanció.  

Aquesta petició es formula en base als principis inherents al procediment administratiu, així 
com de les garanties del procediment sancionador; així, es preveu el dret a formular 
al·legacions (articles 35.e i 135 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú), dret que, en cap cas pot comportar un 
greuge econòmic per l'administrat, i per això,  

SOL·LICITO que es resolgui d'acord amb l'anterior manifestació.  

Lloc ,  Data  

Signat, 

 


