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Municipi 43-158 ULLDECONA

Exercici des de 2020 fins a 2020

Descripció Totals

CIR 117.3 - Circular amb un menor d edat d estatura igual o inferior a 135 cm, en el seient davanter del vehicle incomplint els supòsits
excepcionals i condicions exigides reglamentàriament per aquest cas

1

CIR 143.1 - No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei de regulació del trànsit 1

CIR 144.2 - No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d'abalisament 1

CIR 152.2 - No obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe de vehicles 38

CIR 152.3 - No obeir un senyal d'entrada prohibida per a determinats vehicles 3

CIR 154.13 - No obeir un senyal d'estacionament prohibit en el gual 1

CIR 154.5 - No obeir un senyal d'avançament prohibit 1

CIR 154.8 - No obeir un senyal d'estacionament prohibit 95

CIR 155.1 - No obeir un senyal de sentit obligatori 2

CIR 168.1.a - No respectar una marca viària transversal contínua 1

CIR 169.1 - No respectar un senyal horitzontal de detenció obligatòria (STOP) 2

CIR 170.1 - Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia contínua 1

CIR 171.1.a - Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga en zig zag 2

CIR 171.1.b - Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua 37

CIR 171.1.b - Parar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua 5

CIR 171.1.c - Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal discontínua 2

CIR 20.1 - Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol en aire esprat superior a 0,50 miligrams per litre 4

CIR 3.1 - Conduir de forma negligent 1

CIR 3.1 - Conduir de forma temerària 1

CIR 39.4 - Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit 2

CIR 4.2 - Llençar, depositar o abandonar sobre la via objectes o materies que puguin entorpir la lliure circulació 1

CIR 4.2 - Llençar, depositar o abandonar sobre la via objectes o materies que puguin entorpir la parado o estacionament 16

CIR 91.1 - Estacionar vehicle de manera que obstaculitza greument la circulació 11

CIR 91.1 - Parar vehicle de manera que obstaculitza greument la circulació 1

CIR 92.2 - Estacionar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l'espai disponible que queda 5

CIR 94.1.J - Parar en zones senyalitzades d'us exclusiu de minusvàlids i pas de vianants 1

CIR 94.2.A - Estacionar vehicle en interseccions o proximitat dificultant gir a altres vehicles o en via interurbana generant perill per manca de
visibilitat

1

CIR 94.2.A - Estacionar el vehicle en carril reservat per a bicicletes 2

CIR 94.2.A - Estacionar el vehicle en un pas de vianants 4

CIR 94.2.A - Estacionar en un indret on s'impedeixi visibilitat de senyalització als usuaris o que afecti a fer maniobres 1

CIR 94.2.A - Estacionar en zones senyalitzades d'us exclusiu de minusvàlids i pas de vianants 26

CIR 94.2.C - Estacionar en zones senyalitzades per càrrega i descàrrega 2

CIR 94.2.D - Estacionar en una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids 8

CIR 94.2.E - Estacionar sobre la vorera, passeigs o en zones destinades a pas de vianants 5

CIR 94.2.F - Estacionar davant d'un gual senyalitzat correctament 9

TOTAL 294
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