
Fixa’t bé si el teu escrit té aquesta capçalera!! 

 
 
I si al contingut de la notificació diu: 
 
Normativa infringida i article: Reglament General de Circulació 153 
 
Fet constitutiu de la infracció: 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. 
 
Ara obre el document que hem enviat adjunt o que t’has descarregat de la web i que 
posa “Model RGC 153” (i la població del SCT que te l’ha enviat). 
 
A la pàg. 1 de l’escrit: 
 
A la capçalera has de posar el número d’expedient que consta a la multa: el pots veure 
en petit damunt del teu nom i adreça, o bé entre unes línies abans de la signatura de la 
persona responsable del SCT. 
 
Al 1r paràgraf has de posar les teves dades als llocs que tens marcats en groc: el teu nom 
i cognoms, DNI, adreça, num., pis, CP, població. NO ET DEIXIS RES!! 
 
Al 2n paràgraf has de posar la matrícula del cotxe al lloc on està marcat en groc (la tens a 
la multa, no cal que busquis massa). 
 
Ara anem, cap al final del document, a la pàg. 5 de l’escrit: 
 
Veuràs que hi ha DOS paràgrafs en groc: si anaves sol, esborra’ls!!! 
Si anaves acompanyat has de posar les dades del teu acompanyant al seu lloc, en el 1r 
paràgraf que està en groc: nom i cognoms, DNI, adreça, num., pis, CP, població. NO ET 
DEIXIS RES!! 
 
Quan ho tinguis, ja pots treure el groguet dels DOS paràgrafs!!  
 
Recorda si anaves SOL, esborres els dos paràgrafs; si anaves ACOMPANYAT, poses les 
dades de l’acompanyant.  



 
I per acabar anem a la darrera pàgina, la pàg. 6.  
 
Al paràgraf que comença per DEMANO, veuràs que hi ha un lloc groguet on has de tornar 
a posar el número d’expedient que ja has posat a la capçalera de l’escrit. 
 
Poses el lloc i la data (també ho hem marcat en groguet): recorda que la població i la data 
és la població on tu escrius ara el document, i el dia en que el fas. No pensis si l’envies a 
Barcelona i quin dia els hi arribarà. 
 
Imprimeixes, llegeixes tot el document (no signis mai res sense haver-ho llegit abans), 
repassa bé totes les dades que has posat, i si tot està conforme, el signes i et fas una 
còpia. 
 
A l’escrit que presentis, adjunta una còpia de la notificació. 
 
Has de fer 2 jocs de documents: l’escrit original amb la fotocòpia de la notificació que has 
rebut, i una fotocòpia de l’escrit (o un altre original que hagis imprès) i l’original de la 
notificació. 
 
Dels 2 jocs de documents, l’original de l’escrit és per l’administració i la fotocòpia de 
l’escrit és per tu, però recorda que t’han de segellar les dos còpies!!! 
 
Per  presentar-lo pots anar a qualsevol oficina de registre de la Generalitat de Catalunya; 
en aquest enllaç  http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/registre.jsp pots trobar l’oficina 
del registre més propera. 
 
I si no te’n va bé cap, ho pots presentar per correu administratiu: vas a l’oficina de 
correus amb el sobre obert perquè el funcionari de correus et posi el segell a l’escrit 
original que hi ha dins del sobre i també a la teva còpia. 
 
I si encara et queda algun dubte de com emplenar el document ens pots  escriure a 
juridica@catalunyadiuprou.cat . 
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