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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
18102 Ordre INT/3022/2010, de 23 de novembre, per la qual es regula el Tauler 

Edictal de Sancions de Trànsit.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
consagra la relació amb les administracions públiques per mitjans electrònics com un dret 
dels ciutadans i com una obligació correlativa per a les administracions esmentades.

Aquesta Llei, a l’article 12, estableix que la publicació d’actes i comunicacions que, per 
disposició legal o reglamentària, s’hagin de publicar a un tauler d’anuncis o edictes, pot ser 
substituïda o complementada per la seva publicació a la seu electrònica de l’organisme 
corresponent. La seu electrònica de l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit ha 
estat aprovada mitjançant una Resolució de la Direcció General de Trànsit d’11 de març de 
2010.

En aquest context, la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora, crea el Tauler 
Edictal de Sancions de Trànsit, en format digital, que es constitueix en un tauler d’anuncis 
o edictes, de conformitat amb el que estableix l’esmentat article 12 de la Llei 11/2007, de 
22 de juny.

La notificació a través del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit és única, de manera 
que totes les notificacions a què donin lloc els procediments sancionadors en matèria de 
trànsit, en cas que no hagin pogut ser notificades a l’interessat al seu domicili o a la seva 
Adreça Electrònica Viària, s’han de publicar a l’esmentat Tauler i substitueix la notificació 
mitjançant edictes que actualment es porta a terme per mitjà d’anuncis al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament, al «Butlletí Oficial de l’Estat», de la comunitat autònoma o de la província, 
de conformitat amb el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A més, d’acord amb el que disposa l’article 78 de l’esmentat text articulat, el Tauler 
Edictal de Sancions de Trànsit ha de ser gestionat per la Direcció General de Trànsit i la 
pràctica de la notificació en aquest s’ha d’efectuar en els termes que es determinin per 
ordre del ministre de l’Interior.

Aquesta previsió ha de tenir efecte des del dia 25 de novembre de 2010, segons 
estableix la disposició final setena de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, data a partir de 
la qual totes les notificacions del procediment sancionador en matèria de trànsit que no 
s’hagin pogut practicar a l’Adreça Electrònica Viària o al domicili de l’interessat s’han de 
publicar al Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.

L’objectiu principal d’aquesta Ordre és donar compliment a aquest manament legal 
establint el funcionament, la gestió i la publicació en el Tauler Edictal de Sancions de 
Trànsit, amb plena submissió al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb els requisits exigits per 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, dotant-lo de plena autenticitat i validesa jurídica.

Del contingut, se’n pot destacar el caràcter universal i gratuït de la consulta al Tauler 
Edictal de Sancions de Trànsit, que és lliurement accessible a través d’Internet a tots els 
ciutadans de conformitat amb el principi d’igualtat consagrat a l’article 4.b) de l’esmentada 
Llei 11/2007, de 22 de juny, de manera que cap ciutadà es pugui sentir discriminat pel fet 
de no disposar dels mitjans electrònics necessaris.

S’estableixen, per a això, punts d’accés en oficines públiques, modalitats diverses de 
suport i assistència a la recerca de documents, així com, en tot cas, la possibilitat, a l’abast 
de tot ciutadà, d’obtenir una còpia impresa en paper dels edictes que s’hagin publicat al 
Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.
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Sobre la present Ordre ha emès informe favorable la Comissió Ministerial d’Administració 
Electrònica d’acord amb el que disposa el paràgraf l) de l’apartat segon de l’Ordre 
INT/3192/2008, de 4 de novembre, per la qual es regula la composició i funcions de 
l’esmentada Comissió.

Així mateix, ha emès informe l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord 
amb el que disposa l’article 5.b) de l’Estatut de l’Agència esmentada, aprovat pel Reial 
decret 428/1993, de 26 de març.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i 
ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

1. La present Ordre té per objecte regular el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit 
com a mitjà oficial de publicació a través d’edictes de les notificacions a què doni lloc el 
procediment sancionador com a conseqüència de la comissió d’infraccions a la normativa 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que no s’hagin pogut 
practicar a l’Adreça Electrònica Viària, a les equivalents de les comunitats autònomes amb 
competències executives en matèria de trànsit, o al domicili de l’interessat, per a la sanció 
de les quals siguin competents:

a) Els caps provincials i locals de Trànsit.
b) Els òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències 

executives en matèria de trànsit.
c) Els alcaldes.

2. Així mateix, s’hi han de publicar les notificacions de les resolucions dels recursos 
administratius interposats contra les resolucions sancionadores a què es refereix l’apartat 
anterior, amb independència de quina sigui l’autoritat sancionadora competent.

3. La publicació al Tauler Edictal de Sancions de Trànsit té la consideració d’oficial i 
autèntica, d’acord amb les normes i condicions que estableix la present Ordre.

Article 2. Característiques del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.

1. El Tauler Edictal de Sancions de Trànsit ha de ser de format digital i s’ha d’ajustar 
a les especificacions que estableix aquesta Ordre, així com a les condicions que estableixen 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la 
seva normativa de desplegament.

2. S’ha de publicar a la seu electrònica de l’Organisme Autònom Prefectura Central 
de Trànsit i ha de ser accessible a l’esmentada seu les vint-i-quatre hores del dia, tots els 
dies de l’any, llevat que resulti impossible per circumstàncies extraordinàries de caràcter 
tècnic.

3. La publicació en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit ha de respectar els 
principis d’accessibilitat i facilitat d’ús, d’acord amb les normes establertes, utilitzar 
estàndards oberts i, si s’escau, aquells altres que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans, 
amb una constant adaptació al progrés tecnològic.

En particular, ha de tenir les condicions d’accessibilitat que en facilitin la consulta per 
les persones amb discapacitat o d’edat avançada, d’acord amb el que estableix el Reial 
decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions 
bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i 
serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

Article 3. Garanties del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.

1. La Direcció General de Trànsit com a òrgan gestor del Tauler Edictal de Sancions 
de Trànsit és responsable de:
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a) Garantir l’autenticitat i integritat del seu contingut i dels edictes que s’hi publiquin 
mitjançant l’ús dels sistemes de signatura electrònica indicats en els articles 18 i 19 de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny.

A aquest efecte, a la Direcció General de Trànsit hi ha d’haver els registres de signatures 
electròniques dels organismes emissors facultats per signar la sol·licitud de publicació en 
el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.

b) Vetllar perquè reuneixi les condicions d’accessibilitat necessàries per a la consulta 
per les persones amb discapacitat o d’edat avançada i la seva permanent adaptació al 
progrés tecnològic.

c) Garantir, mitjançant l’ús dels mitjans tècnics adequats, la generació del codi segur 
de verificació que garanteixi la integritat de l’edicte publicat.

d) Garantir, a través de xarxes públiques de telecomunicació, l’accés universal i 
gratuït al Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, amb respecte a les previsions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 
implantar en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit les mesures de seguretat que 
estableixen la Llei orgànica esmentada i la seva normativa de desplegament.

e) Publicar a la seu electrònica de l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit 
les pràctiques i procediments necessaris per a l’efectivitat del que preveu aquest article.

2. Els ciutadans poden verificar el compliment d’aquestes exigències mitjançant 
aplicacions estàndard o, si s’escau, mitjançant les eines informàtiques que proporcioni la 
seu electrònica de l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit.

Article 4. Accés dels ciutadans al Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.

1. Els ciutadans han de tenir accés lliure i gratuït al Tauler Edictal de Sancions de 
Trànsit, sense necessitat d’utilitzar cap mecanisme d’identificació i autenticació.

2. La Direcció General de Trànsit ha d’oferir a la seu electrònica de l’Organisme 
Autònom Prefectura Central de Trànsit un sistema de recerca avançat que permeti als 
ciutadans localitzar si tenen edictes publicats en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, 
així com recuperar-los i imprimir-los, tant dels que estiguin dins el termini de publicació 
com d’aquells en els quals el termini hagi conclòs. L’esmentat sistema de recerca avançat 
ha de disposar dels mecanismes necessaris per evitar la indexació i recuperació automàtica 
de publicacions a través de motors de cerca des d’Internet.

La conservació i emmagatzematge de la informació obtinguda com a conseqüència 
de la consulta del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, únicament li està permesa al 
mateix interessat, a la persona a qui aquest hagi autoritzat i a les administracions 
públiques que per Llei ho tinguin autoritzat, i en els restants casos resulta contrària al 
que disposa l’article 7.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

3. A les oficines d’informació i atenció al ciutadà de l’Administració General de l’Estat, 
així com a les equivalents de l’Administració local dels organismes que enviïn edictes per 
ser publicats en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, s’ha de facilitar la consulta pública 
i gratuïta a aquest Tauler. Amb aquest fi, en cada una d’aquestes hi ha d’haver, almenys, 
un terminal informàtic a través del qual es puguin realitzar recerques en el Tauler Edictal 
de Sancions de Trànsit. Les esmentades oficines han de facilitar a les persones que ho 
sol·licitin una còpia impresa dels edictes que requereixin.

Article 5. Llista d’exclosos.

1. Els ciutadans que no vulguin que les seves dades de caràcter personal incloses en 
els edictes publicats puguin ser visualitzades per qualsevol usuari que accedeixi al Tauler 
Edictal de Sancions de Trànsit poden sol·licitar l’alta en el servei «llista d’exclosos».

2. L’alta en el servei «llista d’exclosos» suposa que les dades personals contingudes 
en els edictes publicats en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit només poden ser 
visualitzades pel mateix interessat i per les persones a qui aquest hagi autoritzat, sense 
que per això es vegi afectada l’autenticitat i validesa de l’edicte original.
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3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Defensor del Poble, el Ministeri 
Fiscal, l’Agència Estatal d’Administració Tributària o els òrgans equivalents de l’Administració 
autonòmica o local, els jutges i tribunals, així com l’organisme emissor de l’edicte, poden 
accedir a les dades de caràcter personal contingudes en els edictes dels ciutadans que 
estiguin donats d’alta a la «llista d’exclosos».

4. L’alta i la baixa en el servei s’ha de sol·licitar a través de l’aplicació informàtica que 
la Direcció General de Trànsit ha de posar a disposició dels ciutadans a la seu electrònica 
de l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit, té efectes des de les vint-i-quatre 
hores següents a la sol·licitud i afecta tots els edictes publicats en el Tauler Edictal de 
Sancions de Trànsit, tant si estan en estat vigent com si estan en estat no vigent.

5. Per sol·licitar l’alta o la baixa en el servei, així com per poder visualitzar les dades 
de caràcter personal contingudes en els edictes dels ciutadans que estiguin donats d’alta 
a la «llista d’exclosos», s’ha d’exigir identificació i autenticació mitjançant els sistemes de 
signatura electrònica indicats a l’article 13.2.a) i b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

Article 6. Característiques dels edictes.

1. A la capçalera de cada edicte, així com a la de cadascuna de les seves pàgines, hi 
ha de figurar:

a) L’escut d’Espanya.
b) La denominació «Tauler Edictal de Sancions de Trànsit».
c) El logotip del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.
d) El número de l’organisme emissor.
e) La data de publicació.
f) El número de pàgina.

2. A l’inici de l’edicte ha de figurar, a més, la identificació de l’organisme emissor i, 
opcionalment, el seu escut.

3. Al peu de cada pàgina de l’edicte, s’hi ha d’incloure l’adreça de la seu electrònica, 
la denominació «Tauler Edictal de Sancions de Trànsit», així com el logotip de la Direcció 
General de Trànsit.

4. En totes les pàgines de cada edicte que es publiqui, s’hi ha d’incloure el codi segur 
de verificació que permeti contrastar-ne l’autenticitat.

5. La data de publicació de cada edicte és la que figura a la capçalera i a cada una 
de les pàgines de l’edicte que s’insereixi.

6. Tots els edictes han de figurar numerats de manera correlativa per cada organisme 
que sol·liciti la publicació i any.

Article 7. Competències per a la inserció d’edictes.

Correspon a la Direcció General de Trànsit l’ordenació i control de la inserció dels 
edictes en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, tant dels propis com dels de les altres 
administracions amb competència sancionadora en matèria de trànsit, que ha de vetllar 
pel compliment dels requisits formals necessaris en cada cas, sense perjudici del que 
estableix la disposició addicional primera.

Article 8. Sol·licitud de publicació.

1. La Direcció General de Trànsit ha d’habilitar un sistema que rebi per mitjans 
electrònics les sol·licituds de publicació dels emissors autoritzats, proporcionant les 
garanties que estableix l’article 31 del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Per a l’intercanvi electrònic d’informació a través d’aquest sistema amb els organismes 
públics emissors d’edictes, s’han d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica que 
indiquen els articles 18 i 19 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.
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2. A la sol·licitud, que ha de ser remesa amb una antelació mínima de dos dies hàbils 
a la data de publicació, s’hi ha d’adjuntar el text de l’edicte en format electrònic, d’acord 
amb les garanties, especificacions i models que estableixi l’esmentat sistema informàtic.

3. Quan l’organisme emissor tingui la seu en el territori d’una comunitat autònoma 
amb llengua cooficial pròpia, ha d’enviar l’edicte per a la seva publicació en castellà i, a 
més, pot enviar-lo en la llengua cooficial pròpia. En aquest cas, la publicació s’ha de fer en 
les dues llengües. En cas de discrepància preval el text que determini l’organisme 
emissor.

4. L’organisme emissor que hagi sol·licitat la publicació de l’edicte és el responsable 
del seu contingut. La Direcció General de Trànsit ha de mantenir un registre dels organismes 
que enviïn edictes per a la publicació i a la seu electrònica de l’Organisme Autònom 
Prefectura Central de Trànsit n’hi ha d’haver un directori actualitzat disponible.

5. L’intercanvi d’informació i serveis entre el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit i 
els organismes emissors s’ha de realitzar preferentment a través de la Xarxa de 
comunicacions de les administracions públiques espanyoles, llevat que hi hagi impossibilitat 
tècnica, d’acord amb el que assenyala l’article 13 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, 
pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració 
Electrònica.

Article 9. Publicació dels edictes.

1. Els originals dels edictes remesos per a la publicació han de ser custodiats en els 
mateixos termes en què estiguin redactats i autoritzats, sense que es puguin modificar.

2. Per cada edicte que es rebi per a la publicació en el Tauler Edictal de Sancions de 
Trànsit s’ha d’elaborar, a partir de l’original, un edicte únic que contingui totes les dades 
sense aplicar-hi la llista d’exclosos. En cas que l’organisme emissor l’hagi enviat, a més 
d’en castellà, en la llengua cooficial pròpia, s’ha d’elaborar l’edicte únic en les dues 
llengües.

Els dos documents tenen caràcter reservat, han de ser generats i custodiats segons el 
que estableix l’article 32 del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, i no se’n pot facilitar 
informació, excepte al Defensor del Poble, al Ministeri Fiscal, a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària o als òrgans equivalents de l’Administració autonòmica o local, 
als jutges i tribunals, així com a l’organisme emissor.

3. La Direcció General de Trànsit ha de posar a disposició dels organismes emissors 
els mecanismes necessaris perquè puguin consultar, en tot moment, l’estat en què estan 
els edictes que hagin enviat per a la seva publicació.

Així mateix, ha de posar a disposició dels òrgans de fiscalització i control mecanismes 
que els permetin accedir en qualsevol moment al contingut dels edictes originals, així com 
verificar-ne l’origen i autenticitat.

4. La correcció dels errors existents en els edictes publicats es pot realitzar a petició 
de qui hagi sol·licitat la publicació i pel mateix procediment previst per a aquesta, o d’ofici 
per la Direcció General de Trànsit quan sigui resultat d’algun error de composició, 
transcripció o gravació, sempre que suposi una alteració o modificació del seu contingut de 
manera que pugui suscitar dubtes.

5. La publicació dels edictes en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit s’efectua 
sense contraprestació econòmica per part de l’Administració que l’hagi sol·licitat.

Article 10. Termini de publicació dels edictes.

1. La Direcció General de Trànsit ha de mantenir exposat l’edicte en el Tauler Edictal 
de Sancions de Trànsit en estat vigent, durant un termini de vint dies naturals.

2. Si durant el termini de publicació de l’edicte el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit 
està inaccessible per als ciutadans per qüestions extraordinàries de caràcter tècnic del 
mateix Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, el termini s’ha de prorrogar automàticament 
per un termini igual al dels dies que hagi estat inaccessible. A aquests efectes, només es 
considera que el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit ha estat inaccessible si el problema 
tècnic s’ha mantingut durant dies complets.
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3. En especial, als efectes del còmput dels terminis que correspongui, s’ha d’establir el 
mecanisme que garanteixi la constatació de la data i l’hora de la publicació de l’edicte. La 
sincronització de la data i de l’hora s’ha de realitzar d’acord amb el que preveu l’article 15 del 
Reial decret 4/2010, de 8 de gener.

4. Finalitzat el termini de publicació o el període de vigència, la notificació es considera 
practicada i es pot continuar el procediment. No obstant això, l’edicte segueix estant 
accessible durant un any al Tauler Edictal de Sancions de Trànsit en estat no vigent. Una 
vegada transcorregut el termini, només hi tenen accés el mateix interessat o el seu 
representant, el Defensor del Poble, el Ministeri Fiscal, l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària o els òrgans equivalents de l’Administració autonòmica o local, i els jutges i 
tribunals.

Article 11. Diligència d’acreditació de publicació.

La Direcció General de Trànsit, una vegada finalitzat el termini de publicació de l’edicte 
en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, ha d’enviar per mitjans electrònics a l’organisme 
emissor, o posar a la seva disposició a la seu electrònica els mecanismes de caràcter 
informàtic necessaris per obtenir-la, una diligència acreditativa de la publicació signada 
electrònicament, en la qual han de figurar les dades de l’edicte i les dates en què s’ha 
mantingut exposat en estat vigent.

Disposició addicional primera. Interoperabilitat amb els Taulers Edictals de les comunitats 
autònomes amb competències executives en matèria de trànsit.

En el supòsit que les comunitats autònomes amb competències executives en 
matèria de trànsit, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional cinquena 
de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, creïn els seus propis taulers edictals, en els quals 
poden efectuar les publicacions de les notificacions sancionadores pròpies, així com les 
de les administracions locals pertanyents als seus àmbits territorials amb les quals hagin 
subscrit el conveni de col·laboració corresponent, aquests taulers i el Tauler Edictal de 
Sancions de Trànsit han d’interoperar entre si per permetre que el ciutadà, a través d’un 
únic accés, pugui tenir coneixement de la publicació de qualsevol notificació d’un 
procediment sancionador que s’estigui tramitant contra ell.

Disposició addicional segona. Protecció de dades de caràcter personal.

1. El funcionament, la gestió i la publicació d’edictes en el Tauler Edictal de Sancions 
de Trànsit s’ha de realitzar de conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
seu Reglament de desplegament, així com la resta de la normativa que li sigui aplicable.

2. Als efectes del que disposa la normativa esmentada, la Direcció General de Trànsit, 
a la qual correspon la gestió del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, té la condició de 
responsable del fitxer.

Les administracions amb competències executives en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària a les quals es refereix l’article 1.1 d’aquesta Ordre 
diferents de la Direcció General de Trànsit tenen, de conformitat amb la normativa 
esmentada, la condició de responsables del tractament respecte de les dades corresponents 
als edictes la publicació de les quals en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit sigui 
ordenada per aquelles.

La Direcció General de Trànsit és responsable igualment del tractament en relació amb 
els edictes indicats corresponents als procediments sancionadors la resolució dels quals 
sigui competència dels caps provincials i locals de Trànsit.

3. Els responsables del tractament són responsables del compliment dels principis 
de protecció de dades respecte dels edictes la publicació dels quals ordenin en el Tauler 
Edictal de Sancions de Trànsit.

En particular, en l’àmbit de les seves competències respectives correspon als 
responsables del tractament determinar l’ús i contingut de les dades de caràcter personal 
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publicades en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, així com la possibilitat de bloquejar-
les quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagi 
estat efectuada la publicació esmentada amb anterioritat al termini màxim de conservació 
dels edictes en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit, al qual es refereix l’article 10.4 
d’aquesta Ordre.

Disposició addicional tercera. Accessibilitat.

Sense perjudici del que disposa aquesta Ordre s’ha de garantir l’accés dels ciutadans 
al coneixement dels actes administratius del procediment sancionador en matèria de trànsit 
que els afectin, en els termes que preveu la normativa vigent a l’efecte.

Disposició transitòria única. Publicació en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit de les 
notificacions per les administracions locals.

La implantació efectiva de la publicació en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit de 
les notificacions que no s’hagin pogut practicar a l’Adreça Electrònica Viària o al domicili 
de l’interessat, per part de les administracions locals amb competència sancionadora en 
matèria de trànsit, es pot realitzar de forma progressiva en funció de la disponibilitat dels 
mitjans tècnics necessaris.

En tot cas, aquestes estan obligades a efectuar la publicació en el Tauler Edictal de 
Sancions de Trànsit de les notificacions esmentades a partir del 25 de maig de 2012.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa la present Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.21a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i circulació 
de vehicles de motor.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Per Resolució del director general de Trànsit publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
s’ha d’informar de la data en què cada Administració local s’ha incorporat a la publicació 
de les notificacions en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.

Disposició final tercera. Modificació de l’Ordre INT/3764/2004, d’11 de novembre, per la 
qual s’adeqüen els fitxers informàtics del Ministeri de l’Interior que contenen dades de 
caràcter personal a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i es creen nous fitxers la gestió dels quals correspon al 
Ministeri esmentat.

A l’apartat «Direcció General de Trànsit» de l’annex I de l’Ordre INT/3764/2004, d’11 de 
novembre, per la qual s’adeqüen els fitxers informàtics del Ministeri de l’Interior que 
contenen dades de caràcter personal a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i es creen nous fitxers la gestió dels quals 
correspon al Ministeri esmentat, s’hi inclouen els fitxers següents:

1. 89 ter. Nom del fitxer: Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.

a) Finalitat del fitxer: gestionar el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit.
b) Usos previstos: gestió administrativa de la publicació a través d’edictes de les 

notificacions a què doni lloc el procediment sancionador com a conseqüència de la comissió 
d’infraccions a la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
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que no s’hagin pogut practicar a l’Adreça Electrònica Viària o al domicili de l’interessat, 
amb independència de quina sigui l’autoritat sancionadora competent.

c) Persones o col·lectius dels quals s’obtenen les dades o que estiguin obligats a 
subministrar-les: organismes emissors autoritzats per sol·licitar la publicació a través 
d’edictes en el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit de les notificacions que no s’hagin 
pogut practicar a l’Adreça Electrònica Viària o al domicili de l’interessat.

d) Procediment de recollida de les dades: aplicacions informàtiques establertes a 
l’efecte.

e) Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades recollides: conté dades dels 
organismes emissors autoritzats per sol·licitar la publicació a través d’edictes de les 
notificacions: nom, cognoms, DNI o NIE, clau pública de la signatura electrònica; així com 
les dades de les persones a les quals es notifica mitjançant els edictes: nom, cognoms o 
denominació social, DNI, NIE o CIF.

f) Sistema de tractament: automatitzat.
g) Cessions de dades previstes: Defensor del Poble, Ministeri Fiscal, Agència Estatal 

d’Administració Tributària, Jutges i Tribunals.
h) Transferències internacionals previstes a tercers països: no es preveuen.
i) Òrgan responsable del fitxer: Direcció General de Trànsit.
j) Òrgan davant el qual es poden exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i 

oposició: Direcció General de Trànsit, carrer Josefa Valcárcel, 44, 28071 Madrid.
k) Mesures de seguretat: nivell mitjà.

2. 89 quáter. Nom del fitxer: llista d’exclosos del Tauler Edictal de Sancions de 
Trànsit.

a) Finalitat del fitxer: gestionar el servei «llista d’exclosos» del Tauler Edictal de 
Sancions de Trànsit.

b) Usos previstos: gestió administrativa de les dades personals dels qui sol·licitin 
l’alta o la baixa en el servei «llista d’exclosos» per impedir que puguin ser visualitzats per 
qualsevol persona que accedeixi als edictes publicats en el Tauler Edictal de Sancions de 
Trànsit.

c) Persones o col·lectius dels quals s’obtenen les dades o que resultin obligats a 
subministrar-les: aquelles que sol·licitin l’alta o la baixa en el servei «llista d’exclosos» 
perquè les seves dades personals contingudes en els edictes publicats en el Tauler Edictal 
de Sancions de Trànsit no puguin ser visualitzades més que per ells mateixos i per les 
persones a qui hagi autoritzat.

d) Procediment de recollida de les dades: aplicacions informàtiques establertes a 
l’efecte.

e) Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades recollides: conté dades de les 
persones que han sol·licitat l’alta en el servei «llista d’exclosos»: nom, cognoms, DNI o 
NIE, domicili, clau pública de la signatura electrònica.

f) Sistema de tractament: automatitzat.
g) Cessions de dades previstes: cap.
h) Transferències internacionals previstes a tercers països: no es preveuen.
i) Òrgan responsable del fitxer: Direcció General de Trànsit.
j) Òrgan davant el qual es poden exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i 

oposició: Direcció General de Trànsit, carrer Josefa Valcárcel, 44, 28071 Madrid.
k) Mesures de seguretat: nivell mitjà.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 23 de novembre de 2010.–El vicepresident primer del Govern i ministre de 
l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
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