
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT  
Servei territorial de trànsit de ________________________ 
 
Expedient administratiu ______________________________ 
 
 
 
En/Na ____________________________________ , major d’edat, amb DNI ________________, i domicili a efectes 
de notificacions a municipi ________________, CP ____________,  carrer ____________________, núm. __________, 
respon al requeriment de dades del conductor del vehicle de la seva propietat que suposadament 
circulava per la via, el dia i l’hora que consta en dit requeriment, amb l’advertència de la sanció 
que pot ser imposada en cas de no facilitar-les.  
 
DADES PERSONALS REQUERIDES DEL CONDUCTOR 
 
DNI: ________________ Núm. Permís/Llicència conducció: ___________________ 
Nom i cognoms: _____________________________________________________________________  
Adreça: _______________________________________________________________________________ 
CP: ___________________     Municipi: __________________________________________________  
 
Data: _________________________________      Signatura 
 
 
 
 
 
Per voluntat expressa del conductor del vehicle diu que no troba ajustat a Dret aquest acte 
administratiu i, en temps i forma hàbils, en formula les següents,  
 

A L · L E G A C I O N S  
 
PRIMERA.- MANCA DE NOTIFICACIÓ DE LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR.- La instrucció i iniciació d’un procediment administratiu sancionador està 
regulat a l’article 48 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que disposa el següent respecte a la seva iniciació:  

 
1. El procediment es pot iniciar d’ofici o a sol·licitud d’una o diverses persones interessades.  

 
2. El procediment s’inicia d’ofici per acord o resolució de l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o 
com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia.  
 
3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona interessada, i 
ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-lo, llevat que la instrucció 
sigui determinada per la normativa aplicable al procediment.  
 
El sobre signant no ha estat informat o notificat de la incoació de cap expedient administratiu 
sancionador per una presumpta infracció de les normes de trànsit. Aquest fet suposa, per si sol, la 
nul·litat de ple dret de l’expedient sancionador incoat, d’acord amb les previsions de l’article 62 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Procediment Administratiu Comú, per haver 
prescindit totalment del procediment legalment establert.  



SEGONA.- PRINCIPIS RECTORS DE L’ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ.- D’altra banda, a la 
comunicació administrativa rebuda només es fa esment de l’article de la normativa infringida, 
però no del fet concret que hagi pogut cometre per a qualificar-lo com una infracció de l’esmentat 
precepte. Un ciutadà desconeix el text, contingut o interpretació que es pugui donar a aquest text 
legal, però el que si coneix són els seus drets envers l’Administració i els principis generals que ha 
de regir l’activitat de qualsevol Administració Pública envers els seus ciutadans i que es 
relacionen als articles 22 i 31 la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.  
 
Aprofito per recordar-los:  

 
a).- Dret a una bona administració que inclou:  

 
(i) El dret que l’actuació administrativa sigui proporcional a la finalitat perseguida.  

 
(ii) El dret a participar en la presa de decisions i, especialment, el dret d’audiència i el dret a 
presentar al·legacions en qualsevol fase del procediment administratiu, d’acord amb el que 
estableix la normativa aplicable.  
 
(iii) El dret que les decisions de les administracions públiques estiguin motivades, en els 
supòsits establerts legalment, amb una referència succinta als fets i als fonaments 
jurídics, amb la identificació de les normes aplicables i amb la indicació del règim de recursos 
que escaigui.  
 
(iv) El dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels procediments en què 
són persones interessades.  

 
b).- Principis generals de l’activitat de l’Administració:  

 
(i) Les administracions públiques de Catalunya serveixen amb objectivitat els interessos 
generals i actuen, sota la direcció dels òrgans de govern respectius, amb submissió plena a la 
llei i al dret.  
 
(ii) Les administracions públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuïdes 
i actuen d’acord amb els principis generals següents:  
Primer. Eficàcia i eficiència.  
Segon. Bona fe i confiança legítima.  
Tercer. Proximitat.  
Quart. Imparcialitat.  
Cinquè. Proporcionalitat.  
Sisè. Simplificació i racionalitat administrativa.  
Setè. Transparència i accessibilitat.  
Vuitè. Participació ciutadana.  
Novè. Lleialtat institucional.  

 

El requeriment per facilitar les dades de qui era el conductor del vehicle el lloc, dia i hora del 

requeriment rebut no compleix ni garanteix els drets que tinc com a ciutadà i administrat. No he 

estat notificat de cap expedient administratiu que se m’hagi incoat i, a més, en aquest requeriment 

no es fa cap esment al fet, encara que sigui de forma succinta, vulnerant els meus drets com a 

administrat (dret d’informació) i els principis generals de la seva actuació i, en particular, els de 

bona fe, confiança legítima, transparència, accessibilitat i lleialtat institucional.  



Com bé sap el Servei Català de Trànsit, sense descripció prèvia i precisa del fet que suposadament 

constitueix infracció administrativa, no es pot tramitar l’expedient administratiu i, òbviament, no 

es pot imposar una sanció administrativa de cap naturalesa.  

En cas contrari, a banda d’una vulneració dels principis que inspiren el procés administratiu 

sancionador, el funcionari/a o funcionaris/ries que donessin cobertura a una resolució 

sancionadora podrien ser presumptes autors/es d’un delicte de prevaricació administrativa de 

l’article 404 del Codi Penal, castigat amb una pena d’inhabilitació especial per a treball o càrrec 

públic de set a deu anys.  

TERCERA.- MANCA DE DENÚNCIA.- Deixo expressa constància que el sobre signant no ha rebut 

cap denúncia en relació al dia i hora que consta en el requeriment sobre el que ara faig 

al·legacions. Per tant, entenc que l’agent de l’autoritat que hagi pogut denunciar no devia poder 

cursar de denúncia en el mateix moment de la infracció, tal com exigeix l’article 76 del Reial 

Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (en endavant, Llei de Tràfic).  

El requeriment rebut tampoc explica els motius d’aquesta manca de denúncia en l’acte.  

Donat que aquesta Llei esmenta i limita els concrets supòsits de fet en els que es permet una 

denúncia diferida en el temps, sol·licito formalment al Servei català de trànsit que m’informi dels 

motius per què va estar impossible practicar la denúncia i, alhora, demano que em lliuri còpia de 

la prova documental, fotogràfica, videogràfica o de qualsevol altre medi probatori admissible en 

Dret del que disposi i pugui acreditar la presumpta comissió d’una infracció de l’article 153 del 

Reglament General de Circulació per part del vehicle que jo conduïa.  

QUARTA.- SOL·LICITUD D’EXAMEN DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU.- Sens perjudici de tot 

el fins ara exposat, i de la nul·litat de ple dret de l’expedient sancionador incoat, a l’empara de 

l’article 26 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya (“Els ciutadans que tenen la condició de persones 

interessades en un procediment administratiu en tramitació tenen dret a accedir a l’expedient i a 

obtenir una còpia dels documents que en formen part. Si els documents són en format electrònic, els 

ciutadans tenen dret a obtenir-ne còpies electròniques”), comunico la meva intenció d’examinar 

l’expedient administratiu a què la seva comunicació fa referència i que sembla ser, per les seves 

pròpies paraules, s’ha incoat prescindint de les més elementals normes procedimentals, raó per la 

qual els sol·licito em donin dia i hora per procedir a la seva revisió acompanyat, si s’escau, per 

professionals experts en aquests temes.  

CINQUENA.- COMPLIMENT DEL REQUERIMENT D'IDENTIFICACIO.- Entenc  que no he estat  

informat  dels  concrets  fets  que han pogut originar l’expedient administratiu sancionador que es diu 

que m’ha estat incoat i que el requeriment rebut no facilita una informació deguda i completa del fets, la 

qual cosa em genera indefensió i vulneració dels meus drets constitucionals, vulneració de la que deixo 

constància des d’aquest mateix moment als efectes d’una eventual impugnació constitucional, si s’escau. 

No obstant, per evitar que el Servei Català de Trànsit es pugui  excusar en una manca de compliment 

del requeriment d’identificació del conductor habitual del vehicle (a pesar de les irregularitats detectades 

en la incoació de l’expedient), als únics efectes d’evitar la temptació del Servei Català de Trànsit 

d’imposar una sanció administrativa  per aquest fet i sense que aquesta identificació pugui entendre’s, en 

cap cas, com un reconeixement implícit o tàcit del fet que justifica l’expedient, faig saber que el conductor  

habitual del vehicle és _______________________________________________________, les dades requerides del qual ja estan citades. 



Per tot el que he exposat, d’acord amb l’article 79 de la Llei 30/1992, en relació amb l’article 16 del Reial 

Decret 1.398/1993, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament per l’exercici de la potestat sancionadora, 

i l’article 51 de la Llei catalana 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment  de les 

Administracions Públiques de Catalunya,  juntament amb l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

SOL·LICITO tingui per presentat aquest escrit d’al·legacions, l’incorpori a l’expedient 

administratiu de referència, interessant que el Servei català de trànsit ajusti la seva activitat 

administrativa als drets dels administrats i als principis generals d’actuació de les 

Administracions Públiques que recull la normativa legal d’aplicació.  

Data: ____________________________ 

 

Signat.  


