FRÅGOR TILL POLISEN DEN 11 januari 2017
1. Om man korsar en gata utanför ett övergångsställe. Blir det böter då?
Det är en överträdelse mot trafikreglerna vilket innebär att Du får
böta. Kostnad 200€ om Du inte är skriven i Spanien ska Du betala
boten på plats vilket innebär att Du får 50 % rabatt alltså 100€.
2. Om man överskrider hastighetsgränsen?
Bötessumman är beroende av hur mycket över hastighetsgränser Du
kör. Kör du 20 km för fort kostar det 100€, kör du 40 km för fort
kostar det 200€.
3. Hur länge får man köra med icke Spanskregistrerat fordon?
Är du skriven i Spanien ska Du registrera Din bil här inom
30 dagar. Är du inte skriven i Spanien får Du köra med utländska
skyltar i 6 månader.
4. Vad innebär de för böter i ovanstående fall?
I ovanstående fall har vi inte fått någon bötessumma. Bilen kan
även beslagtas.
5. Om man är berusad vid en olycka, hur bedöms situationen?
6. Vilka alkoholgränser gäller?
Alkoholgränser över 0,25 promille ger böter på 500€, över 0,5
promille ger böter på 1000€ och över 0,6 promille då blir det åtal
med dess konsekvenser.
7. Var ska man vända sig om man blir bestulen?
Du ska anmäla stölden till Guardia Civil (Calle Colorado 1). Dessa
skriver en rapport och Du får information om Dina rättigheter.
8. Vad ska lokala Polisen hjälpa till med?
Policia Local (Lokalpolisen) patrullerar på stadens gator, håller
ordning i gatubilden då det gäller trafik och felparkeringar. Den tar
hand om vildhundar, ser till att skolbarn korsar vägar på ett säkert

sätt och övervakar ordning vid feriefestligheter.
9. Vad är Guardia Civils uppgift?
Enligt punkt 7 ovan när man blir bestulen. Guardia Civil är halvmilitär.
Den grundades redan på 1800-talet, alltså långt före Franco. Det
arbetar mot narkotikasmuggling och terrorism samtidigt som de
bevakar gränser, spanska farvatten, motorvägar, hamnar och kusten i
övrigt.
10. Hur fungerar bötessystemet i för bilar och fotgängare?
Om Du är skriven i Spanien och får en böteslapp hem har Du 20 dagar
på Dig att betala 50 % eller annars måste Du bestrida överträdelsen
och då blir förmodligen det en lång procedur (egna tankar). Är Du inte
skriven är det att betala direkt till polisen med 50 % rabatt.

