Nou procediment sancionador reforma 2009/14 LSV

DENÚNCIA
NOTIFICADA EN L'ACTE

NO NOTIFICADA EN L'ACTE

Paga

Un cop notificada disposa de 20 dies naturals per:

Art. 80 Procediment abreujat (1)
- Reducció 50% multa.
- Renúncia a formular al·legacions (2).
- Fi del procediment sancionador sense resolució
expressa.
- Recurs només en via contenciós administrativa.
- Fermesa sanció amb efectes dia següent al pagament.
- No antecedents en el cas d'infraccions greus sense
detracció de punts.

- Pagar
- Identificar conductor (3)
- Presentar al·legacions
- No presentar al·legacions:
a) Si lleu o greu sense detracció de punts
b) Resta de supòsits

No paga: té 20 dies naturals per:
- Pagament amb efectes Art. 80
- Presentar al·legacions:
- Si cal, l'agent ha d'informar en 15 dies naturals.
- Denegació de la pràctica de la prova motivada i deixarne constància en l'expedient sancionador.
- Proposta de resolució només trasllat a l'interessat si
figuren fets diferents als esmentats per l'interessat. Si és
així 15 dies naturals per al·legacions.
- No presenta al·legacions, no paga:
- En 20 dies naturals següents a la notificació de
denúncia efectes d'acte resolutori del procediment
sancionador.
- Es pot executar la sanció passats 30 dies naturals des
de la notificació de la denúncia

Resolució
Recursos: de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'1 mes
a comptar des del dia següent de la notificació. Silenci administratiu
negatiu en el termini d'1 mes.

(1) El procediment abreujat no és d'aplicació a les infraccions de l'article 65 apartats 5.h),j) i 6 de la LSV.
(2) En el supòsit que l'infractor no acrediti la seva residència legal a Espanya es tracta d'un dipòsit i no d'un pagament, motiu pel qual tot i gaudir del 50% de descompte té dret
a formular al·legacions i seguir el procediment ordinari.
(3) En les infraccions per estacionament serà responsable el titular o l'arredantari en el supòsit que consti en el registre de vehicles, a no ser que el vehicle tingui designat
conductor habitual o s'indiqui un conductor responsable del fet.

