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Un control policial anterior

La Policia Local sanciona 14 motocicletes per superar el límit de
soroll permès

Dilluns 22 de juny de 2009

Entre el 4 i el 18 de juny s’ha dut a terme una campanya de control de l’ús del
casc de protecció, extensiva als controls de sonometria i ITV

La Policia Local de Castellar del Vallès ha sancionat 14 motocicletes i ciclomotors
per superar el límit de soroll permès en la campanya de control de sonometria que
s’ha realitzat entre el 4 i el 18 de juny. La campanya controlava també l’ús del casc
de protecció i la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

En relació al control de l’ús del casc de protecció, una campanya impulsada pel
Servei Català de Trànsit, no s’ha detectat cap infracció per no utilitzar aquest
element de seguretat. La Policia Local, però, va fer extensiva la campanya als
controls de sonometria i Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Així, 14 ciclomotors i motocicletes han estat sancionats en les 90 proves que s’han
dut a terme al municipi. La normativa estableix un màxim de 90 decibels pels
ciclomotors, 94 decibels per a les motos de fins a 175 cc, i 96 decibels per a les
motos de cilindrades superiors. Segons indica l’ordenança municipal de qualitat
sonora, els infractors disposen d’un termini de 15 dies a partir de la denúncia inicial
perquè presentin a revisió els seus vehicles. En cas que superin aquest prova,
finalitzarà el procés sancionador i la denúncia restarà sense efecte, però si la prova
supera novament els límits o si el responsable del vehicle fes cas omís del
requeriment, la sanció es tramitarà mitjançant decret d’alcaldia amb un nou
requeriment de revisió amb el doble de l’import inicial.

D’altra banda, la Policia ha interposat 6 denúncies a vehicles que no havien passat la
ITV, i una denúncia a un vehicle que no duia l’assegurança en regla. A més, s’han
obert diligències penals a un conductor que no tenia l’autorització administrativa
necessària.

Campanya de control d’alcoholèmia i de substàncies estupefaents del 6 al 9 de
juliol

La Policia Local s’ha adherit també a una campanya de control d’alcoholèmia que
tindrà lloc entre els dies 6 i 19 de juliol i que està impulsada pel Servei Català de
Trànsit.

Durant aquesta campanya, també es faran, en cas que hi hagi indicis, controls de
consum de substàncies estupefaents. La Policia Local disposa des de la setmana
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passada d’un aparell en període de prova per mesurar aquestes substàncies
(Drogotest). Precisament, dijous 18 de juny es van dur a terme tres proves d’aquest
tipus, de les quals dues van donar resultats positius per consum de cannabis.
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