Ley 6/2014, de Modificació de la Llei de Seguretat Vial. Publicada al BOE el 8/4/2014. Aspectes a destacar...
- VIGOR Entra en vigor el 9 de maig, tot l'articulat excepte la nova taula d'infraccions i sancions per velocitat, que entrarà en vigència de la mà del nou
Reglament General de Circulació. (Disp. final 4 L 6/2014)
- CASC CICLISTES El casc, obligatori per als ciclistes menors de 16 anys en tot cas, també en via urbana. Els termes del seu ús per la resta
d'usuaris, quedaran desenvolupats pel nou RGC. (Art. 47.1.2 LSV). No s'immobilitzaran bicicletes per aquests motius (Art. 84.1.k.c LSV)
- EDAT I TALLA PER CIRCULAR AL DAVANT Això es determinarà via nou RGC. (Art. 11.4 LSV).
- RADARS Prohibició de l'ús de detectors de radars, que serà considerat infracció greu - 200 € + 3 punts. Es manté la prohibició dels inhibidors. Es
permeten els mecanismes que, simplement, informen de la posició de cinemòmetres. (Art. 11.6 LSV)
- IMMOBILITZACIÓ VEHICLES Tres nous supòsits d'immobilització de vehicles. 1/ En cas d'incompliment de les condicions de l'autorització
administrativa per circular (horaris, pes màxim, etc.). 2/ Conduir un camió o autobús sense permís. 3/ Quan un menor viatgi sense el SRI adequat a la
seva talla / pes (també quan conductor / passatger no facin ús del casc estant obligats). (Art. 84.1.k LSV).
- ALCOHOL I ALTRES DROGUES Donar positiu en altres drogues, o més del doble de la taxa màxima d'alcohol o havent abocat altre positiu en
alcoholèmia durant l'any anterior, serà sancionat amb 1000 euros. Negar-se a les proves d'alcoholèmia i drogotest, també. Els altres positius
d'alcoholèmia, en espera del nou RGC.
*Els vianants implicats en un accident o que hagin comès una infracció a la LSV tindran obligació de sotmetre's a les dues proves. La negativa, 1000
euros. (Art. 67.2.a LSV)
*Per detectar la presència de drogues al conductor, es concreta que el mitjà preferent serà salival (frotis + quantitat de mostra suficient) i el de
contrast, en sang (Art. 12.3 LSV). El nou RGC establirà els termes concrets del procediment d'aquestes proves i les d'alcoholèmia.
- ACCIDENTS CINEGÈTICS En cas d'atropellament d'un animal, la responsabilitat serà del conductor, com a norma general. Si la incidència és
conseqüència d'una acció de caça, feta el mateix dia o les 12 hores anteriors, o d'alguna negligència en la senyalització o el tancat del perímetre, el
responsable podrà ser el propietari del terreny. (Disp. Addicional 9 LSV)
- CAIGUDA DE CÀRREGA PER MAL CONDICIONAMENT AMB GREU PERILL Circular amb un vehicle la càrrega del qual ha caigut a la via, pel
seu mal condicionament, creant greu perill per a la resta dels usuaris, passa a ser infracció molt greu (Art. 65.5.n LSV)
- INICI D'OBRES VIA PÚBLICA Nova infracció greu. Realitzar obres a la via sense comunicar-les amb anterioritat al seu inici a l'autoritat responsable
de la gestió i regulació del trànsit, així com no seguir les instruccions d'aquesta autoritat referents a les obres. (Art. 65.4 LSV)
- NOU MOTIU JUSTIFICATIU DEL FET DE NO LLIURAR CÒPIA EN L'ACTE "No disposar de mitjans per perseguir el vehicle" (Art. 76.2.d LSV)
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