
Disposicions 
de caràcter general

Decret

Exposició de motius
La Llei del Codi de la circulació, del 10 

de juny de 1999, preveu les condicions 
d’utilització de les plaques de matrícu-
la en els vehicles i n’inclou el catàleg 
oficial. El legislador, amb previsió dels 
canvis tecnològics permanents en què 
es veu immers el sector de l’automòbil, 
va atribuir al Govern mitjançant l’article 
147 i la disposició addicional de la llei, 
la capacitat de modificar les plaques de 
matrícula incloses en el catàleg o afegir-
hi altres modalitats.

Al mercat han aparegut vehicles que 
no s’han dissenyat per portar la placa 
de matrícula davantera sinó únicament la 
posterior, la qual cosa fa que en alguns 
models de vehicles sigui força difícil col·-
locar-la. Per corregir aquesta situació, i 
en la línia de les actuacions portades a 
terme en altres països que estan en la 
mateixa situació, s’ha previst una nova 
placa de dimensions més reduïdes i, per 
tant, més fàcil de col·locar.

També és preveu la possibilitat que 
les motocicletes que circulen o poden 
circular per terrenys accidentats puguin 
disposar d’una placa de matrícula amb 
suport de plàstic o de goma a fi d’evitar 
o, com a mínim, de no agreujar els danys 
personals que es puguin originar amb 
motiu d’una caiguda.

En tercer lloc, s’ha constatat la neces-
sitat de diferenciar, per millorar-ne la 
identificació, els vehicles que, matriculats 
segons l’article 204.1 de la Llei, disposen 
de matrícula especial i són aptes per 
circular per la via pública, dels vehicles 
o ginys que, segons l’article 204.2 o el 
Reglament regulador, que s’acaba d’apro-
var, de ginys mòbils destinats a desplaçar 
persones o coses i a utilitzar-los fora de 
les vies públiques obertes al trànsit, no 
poden circular per la via pública per 
raons de seguretat.

En quart lloc, i seguint la línia en-
cetada pels països de la Unió Europea 
d’incorporar el Codi d’identificació 

internacional de l’Estat de matriculació 
del vehicle a la mateixa placa de la ma-
trícula, s’ha incorporat l’indicatiu AND, 
en la forma que preveu el punt 3 de 
l’annex 3 de la Convenció sobre la cir-
culació vial, en el marc de la Comissió 
Econòmica per Europa de les Nacions 
Unides (CEPE-ONU), feta l’any 1968 a 
Viena, en la versió consolidada de l’any 
2006. Aquesta modificació sols s’aplica 
a les matrícules destinades a vehicles 
que són aptes per a la circulació inter-
nacional.

I finalment, també es preveu i es 
regula la possibilitat d’utilitzar el fons 
autoreflector de les matrícules per in-
corporar imatges relacionades amb ac-
tes o esdeveniments institucionals, que 
promoguin el país a l’exterior, sempre 
que no en limitin la capacitat reflectora 
que ha de garantir.

El Reglament defineix els diversos ti-
pus de plaques de matrícules, així com 
les mides i les característiques tècniques 
principals que s’han d’observar.

A proposta del ministre de Turisme, 
Comerç i Indústria, el Govern, en la ses-
sió del 23 de febrer del 2011,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la 
fabricació i la instal·lació de les plaques 
de matrícula en vehicles i ginys mecà-
nics, que entrarà en vigor l’endemà de 
ser publicat al Butlletí Oficial del Prin-
cipat d’Andorra.

Reglament regulador de la construcció 
i la instal·lació de les plaques de matrí-
cula en vehicles i ginys mecànics

Article 1 
Base de les plaques de matrícula

Com a norma general, la base de les 
plaques de matrícula és d’alumini d’un 
gruix de 1,35 mm.

Per a les motocicletes aptes per cir-
cular per terrenys accidentats (enduro 
o trial), la base de la placa de matrícula 
pot ser de plàstic o de goma dura.

Article 2 
Els colors i les inscripcions

Els colors i les inscripcions de les pla-
ques de matrícula es regulen en funció 

del tipus de vehicle i del seu ús, d’acord 
amb els articles següents.

Article 3 
Placa de matrícula ordinària i placa 
de matrícula reduïda dels vehicles 
automòbils llevat de les motocicletes i 
ciclomotors

1. Els fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc, i el Govern pot 
ordenar l’aplicació d’imatges sempre que 
no alterin la llegibilitat dels caràcters 
estampats. Els caràcters estampats en 
relleu són pintats de color negre mat. Al 
costat esquerre superior de la matrícula 
hi figura l’escut nacional del Principat 
d’Andorra. A la part inferior de la pla-
ca de matrícula, amb lletres de color 
blau, hi figura la llegenda PRINCIPAT 
D’ANDORRA. A la matrícula ordinària, 
al costat esquerre inferior, amb lletres 
de color blau hi figura el distintiu na-
cional AND.

2. A les plaques de matrícula s’ins-
criu un grup de 5 caràcters que va des 
del 00000 fins al 99999. A continuació, 
la primera xifra se substitueix per una 
lletra de la A a la Z, i es manté el ca-
ràcter numèric dels 4 darrers caràcters 
(A0000-Z9999), sense utilitzar les lletres 
de l’alfabet que puguin crear confusió, 
combinant dues lletres i tres números 
(AA000-ZZ999), i així successivament.

3. La placa de matrícula ordinària és 
de 340 x 120 mm. La placa de matrícula 
reduïda és de 275 x 90 mm. La toleràn-
cia de les mides és de +- 0,5 mm. Les 
mides dels números i les llegendes per 
cada tipus s’indiquen en l’annex núm.1. 
figures 1 i 2, respectivament.

Article 4 
Placa horitzontal i placa vertical 
de matrícula ordinària de les 
motocicletes

1. El fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc, i el Govern pot 
ordenar l’aplicació d’imatges sempre que 
no alterin la llegibilitat dels caràcters 
estampats. Els caràcters estampats en 
relleu són pintats de color negre mat.

2. A la placa horitzontal hi figura, al 
costat esquerre superior de la matrícula, 
l’escut nacional del Principat d’Andorra; 
al costat esquerre inferior, amb lletres de 
color blau, el distintiu nacional AND; i a 
la part inferior de la placa de matrícula, 
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amb lletres de color blau, hi figura la 
llegenda PRINCIPAT D’ANDORRA.

3. A la placa de matrícula horitzontal 
s’inscriu un grup de 5 caràcters que va 
des del 00000 fins al 99999 i a continu-
ació, la primera xifra se substitueix per 
una lletra de la A a la Z, i es manté el 
caràcter numèric dels 4 darrers caràcters 
(A0000-Z9999), sense utilitzar les lletres 
de l’alfabet que puguin crear confusió, 
combinant dues lletres i tres números 
(AA000-ZZ999), i així successivament.

4. Excepcionalment, les motocicletes 
que circulen o poden circular per ter-
renys accidentats (enduro o trial) poden 
col·locar una placa de matrícula ordinà-
ria vertical, la qual es compon de dues 
zones separades per una franja blava. A 
la part més alta de la zona superior hi 
figura l’escut nacional del Principat d’An-
dorra. Immediatament a sota de l’escut fi 
hi apareix una lletra de la A a la Z, sense 
utilitzar les lletres de l’alfabet que puguin 
donar lloc a confusió, combinant dues 
lletres (AA-ZZ), i així successivament. 
Sota de la lletra o les lletres hi figuren 
4 caràcters numèrics (0000-9999). A la 
zona inferior, a la part superior hi figura, 
amb lletres de color blau, el distintiu 
nacional AND i, a la part inferior, amb 
lletres de color blau, hi figura la llegenda 
PRINCIPAT D’ANDORRA.

5. La placa de matrícula ordinària ho-
ritzontal és de 225 x 115 mm. La placa 
de matrícula ordinària vertical és de 100 
x 168 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números i 
les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 3, per la placa 
de matricula ordinària horitzontal i en 
la figura 4 per la vertical.

Article 5 
Matrícula ordinària dels ciclomotors

1. El fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc. Els caràcters són 
pintats de color negre mat. El bordó és 
de color blau mat. Al costat esquerre 
inferior de la matrícula hi figura un escut 
amb els colors de la bandera nacional 
del Principat d’Andorra. A la part supe-
rior de la placa de matrícula, amb lletres 
negres sobre un quadre amb fons groc, 
hi figura la llegenda ANDORRA. A les 
plaques de matrícula s’inscriu un grup 
de 5 caràcters que va des del 00000 fins 
al 99999.

2. La placa de matrícula és de 106 x 
66 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les característiques de la 
placa són les que indica el Catàleg oficial 
de plaques de matrícula i distintius del 
Principat d’Andorra.

Article 6 
Matrícula de cap de la missió 
diplomàtica

1. El fons de les plaques és de color 
blau fosc (Fons Pantone 2945). Els caràc-
ters estampats en relleu són pintats de 
color blanc. Al costat esquerre superior 
de la matrícula hi figura l’escut nacional 
del Principat d’Andorra. Al costat esquer-
re inferior, amb lletres de color blanc, 
hi figura el distintiu nacional AND. A la 
part inferior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color blanc, hi figura la 
llegenda PRINCIPAT D’ANDORRA.

2. A les plaques de matrícula s’inscriu 
3 grups de caràcters: el primer grup el 
formen les lletres CMD (cap de missió 
diplomàtica); el segon grup el forma un 
únic caràcter numèric que va des del 0 
fins al 9; i el tercer grup, una lletra que 
identifica l’Estat al qual pertany la missió 
i que assigna el ministeri competent en 
matèria d’afers exteriors.

3. La placa de matrícula és de 340 x 
120 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 5.

Article 7 
Matrícula de cos diplomàtic

1. El fons de les plaques és de color 
blau fosc (Fons Pantone 2945). Els caràc-
ters estampats en relleu són pintats de 
color blanc. Al costat esquerre superior 
de la matrícula hi figura l’escut nacional 
del Principat d’Andorra. Al costat esquer-
re inferior, amb lletres de color blanc, 
hi figura el distintiu nacional AND. A la 
part inferior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color blanc, hi figura la 
llegenda PRINCIPAT D’ANDORRA.

2. A les plaques de matrícula s’inscriu 
3 grups de caràcters: el primer grup el 
formen les lletres CD (cos diplomàtic); 
el segon grup el formen dos caràcters 
numèrics que van des del 00 fins al 99; 
i el tercer grup, una lletra que identifica 
l’Estat al qual pertany la missió i que as-

signa el ministeri competent en matèria 
d’afers exteriors.

3. La placa de matrícula és de 340 x 
120 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1,, figura 5.

Article 8 
Matrícula per als administratius i 
tècnics d’ambaixades

1. El fons de les plaques és de color 
blau (Fons Pantone 299). Els caràcters 
estampats en relleu són pintats de color 
blanc. Al costat esquerre superior de la 
matrícula hi figura l’escut nacional del 
Principat d’Andorra. Al costat esquerre 
inferior, amb lletres de color blanc, hi 
figura el distintiu nacional AND. A la 
part inferior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color blanc, hi figura la 
llegenda PRINCIPAT D’ANDORRA.

2. A les plaques de matrícula s’inscriu 
3 grups de caràcters: el primer grup el 
forma la lletra A; el segon grup el formen 
dos caràcters numèrics que van des del 
00 fins al 99; i el tercer grup, una lle-
tra que identifica l’Estat al qual pertany 
l’ambaixada en què es presta el servei 
i que assigna el ministeri competent en 
matèria d’afers exteriors.

3. La placa de matrícula és de 340 
x120 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 6.

Article 8 
Matrícula del cos consular

1. El fons de les plaques és de color 
blau fosc (Fons Pantone 2945). Els caràc-
ters estampats en relleu són pintats de 
color blanc. Al costat esquerre superior 
de la matrícula hi figura l’escut nacional 
del Principat d’Andorra. Al costat esquer-
re inferior, amb lletres de color blanc, 
hi figura el distintiu nacional AND. A la 
part inferior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color blanc, hi figura la 
llegenda PRINCIPAT D’ANDORRA.

2. A les plaques de matrícula s’inscri-
uen 3 grups de caràcters: el primer grup 
el formen les lletres CC; el segon grup el 
formen dos caràcters numèrics que van 
des del 00 fins al 99; i el tercer grup, 
una lletra que identifica l’Estat al qual 
pertany l’ambaixada en què es presta el 
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servei i que assigna el ministeri compe-
tent en matèria d’afers exteriors.

3. La placa de matrícula és de 340 x 
120 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 5.

Article 9 
Matrícula temporal per a vehicles 
normals, excepte motocicletes i 
ciclomotors

1. El fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc. Els caràcters es-
tampats en relleu són pintats de color 
negre mat. Al costat esquerre superior de 
la placa de matrícula, sobre fons vermell 
(Fons Pantone 485) hi figuren els caràc-
ters MT, de color negre mat. Al costat 
dret superior de la placa, també sobre 
fons vermell (Fons Pantone 485) hi figu-
ren el mes i l’any, amb color negre mat, 
en què caduca la validesa de la placa de 
matrícula; el primer s’expressa amb ca-
ràcters romans i el segon, amb caràcters 
aràbics. Al costat esquerre inferior, amb 
lletres de color vermell (Pantone 485), 
hi figura el distintiu nacional AND. A la 
part inferior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color vermell (Pantone 
485), hi figura la llegenda PRINCIPAT 
D’ANDORRA. A les plaques de matrícula 
s’inscriu un grup de 4 caràcters que va 
des del 0000 fins al 9999.

2. La placa de matrícula és de 340 x 
120 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 7.

Article 10 
Matrícula temporal per a motocicletes 
i ciclomotors

1. El fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc. El bordó és de 
color negre mat. Els caràcters estampats 
en relleu són pintats de color negre mat. 
Al costat esquerre de la placa de matrí-
cula, sobre fons vermell (Fons Pantone 
485) hi figuren els caràcters MT amb 
color negre mat; i al costat dret, també 
sobre fons vermell (Fons Pantone 485) 
hi figuren el mes i l’any en què caduca 
la validesa de la placa de matrícula; el 
primer s’expressa amb caràcters romans 
i el segon, amb caràcters aràbics, ambdós 
de color negre mat. A la part inferior 
de la placa de matrícula, amb lletres de 

color vermell (Pantone 485), hi figura 
la llegenda PRINCIPAT D’ANDORRA. 
A les plaques de matrícula s’inscriu un 
grup de 4 caràcters que va des del 0000 
fins al 9999.

2. La placa de matrícula és de 340 x 
120 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 8.

Article 11 
Matrícula per a vehicle antic o de 
museu que no ha superat la ITV 
(Tipus I)

1. El fons de les plaques és de color 
vermell (Fons Pantone 485). Els caràcters 
estampats en relleu són pintats de color 
negre mat. Al costat esquerre superior de 
la matrícula hi figura l’escut nacional del 
Principat d’Andorra. A la part superior 
de la placa de matrícula, amb lletres de 
color negre, hi figura la llegenda VE-
HICLE ANTIC. A la part inferior de la 
placa de matrícula, amb lletres de color 
negre, hi figura la llegenda PRINCIPAT 
D’ANDORRA.

2. A les plaques de matrícula s’inscriu 
dos grups de caràcters. El primer grup 
el forma una lletra de la A a la Z, sense 
utilitzar les lletres de l’alfabet que puguin 
crear confusió. El segon grup el formen 
dos caràcters numèrics que van des del 
00 al 99.

3. La placa de matrícula és de 330 x 
140 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 9.

Article 12 
Matrícula per a vehicle antic o de 
museu que ha superat la ITV (Tipus 
II)

1. El fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc, i el Govern pot 
ordenar l’aplicació d’imatges sempre que 
no alterin la llegibilitat dels caràcters 
estampats. Els caràcters estampats en 
relleu són pintats de color negre mat. El 
bordó també és de color negre mat. Al 
costat esquerre superior de la matrícula 
hi figura l’escut nacional del Principat 
d’Andorra. A la part inferior de la pla-
ca de matrícula, amb lletres de color 
blau, hi figura la llegenda PRINCIPAT 
D’ANDORRA. A les plaques de matrícula 

s’inscriu un grup de 5 caràcters que va 
des del 58001 final al 99999.

2. La placa de matrícula és de 330 x 
140 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números 
i les llegendes per cada tipus s’indiquen 
en l’annex núm.1, figura 10.

Article 13 
Matrícula per a vehicles en proves

1. El fons de les plaques és de color 
verd (Fons Pantone 342). El bordó és de 
color vermell (Fons Pantone 485). Els 
caràcters estampats en relleu són pin-
tats de color vermell (Pantone 485). Al 
costat esquerre superior de la matrícula 
hi figura l’escut nacional del Principat 
d’Andorra. Al costat dret, sobre el fons 
verd, hi figuren, amb color vermell (Pan-
tone 485), el mes i l’any en què caduca 
la validesa de la placa de matrícula; el 
primer s’expressa amb caràcters romans 
i el segon, amb caràcters aràbics. A la 
part inferior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color vermell (Pantone 
485), hi figura la llegenda PROVA. A les 
plaques de matrícula s’inscriu un grup 
de caràcters numèrics que van des del 
000 fins al 999.

2. La placa de matrícula és de 300 x 
190 mm. La tolerància de les mides és de 
+- 0,5 mm. Les mides dels números i les 
llegendes s’indiquen en l’annex núm.1, 
figura 11.

Article 14 
Matrícula per a vehicles especials

1. El fons de les plaques és retroreflec-
tor, de color blanc. El bordó i els caràc-
ters del número de matrícula estampats 
en relleu són pintats de color vermell 
(Pantone 485). Al costat esquerre supe-
rior de la matrícula hi figura l’escut na-
cional del Principat d’Andorra. A la part 
superior de la placa de matrícula, amb 
lletres de color blau (Pantone 300), hi 
figura la llegenda VEHICLES ESPECIALS. 
A la part inferior de la placa de matrí-
cula, amb lletres de color blau (Pantone 
300), hi figura la llegenda PRINCIPAT 
D’ANDORRA. A les plaques de matrícula 
s’inscriu un grup de 4 caràcters que va 
des del 0000 fins al 9999.

2. La placa de matrícula és de 225 x 
115 mm. La tolerància de les mides és de 
+- 0,5 mm. Les mides dels números i les 
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llegendes s’indiquen en l’annex núm.1, 
figura 12.

Article 15 
Matrícula per a motos de neu

1. El fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc. El bordó i els 
caràcters del número de la matrícula 
estampats en relleu són pintats de color 
vermell (Pantone 485). Al costat esquerre 
superior de la matrícula hi figura l’escut 
nacional del Principat d’Andorra. A la 
part superior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color blau (Pantone 300), 
hi figura la llegenda MOTOS DE NEU. A 
la part inferior de la placa de matrícula, 
amb lletres de color blau, hi figura la 
llegenda PRINCIPAT D’ANDORRA (Pan-
tone 300). A les plaques de matrícula 
s’inscriu un grup de 4 caràcters que va 
des del 0000 fins al 9999.

2. La placa de matrícula és de 225 x 
115 mm. La tolerància de les mides és de 
+- 0,5 mm. Les mides dels números i les 
llegendes s’indiquen en l’annex núm.1, 
figura 13.

Article 16 
Matrícula per a ginys mecànics

1. El fons de les plaques és retrore-
flector, de color blanc, amb una franja 
horitzontal situada a la part inferior de 
25 mm de color vermell (Pantone 485). 
El bordó i els caràcters del número de 
matrícula estampats en relleu són pin-
tats de color vermell (Pantone 485). Al 
costat esquerre superior de la matrícula 
hi figura l’escut nacional del Principat 
d’Andorra. A la part superior de la placa 
de matrícula, amb lletres de color ver-
mell (Pantone 485), hi figura la llegenda 
GINY MECÀNIC. A la part inferior de la 
placa de matrícula sobre la franja ho-
ritzontal de color vermell, hi figura la 
llegenda NO APTE VIA PÚBLICA, amb 
color blanc. A les plaques de matrícula 
s’inscriu un grup de 4 caràcters que va 
des del 0000 fins al 9999.

2. La placa de matrícula és de 225 x 
115 mm. La tolerància de les mides és 
de +- 0,5 mm. Les mides dels números i 
les llegendes s’indiquen en l’annex núm. 
1, figura 14.

Article 17 
Nombre i situació de les plaques de 
matrícula

1. Els vehicles, excepte les motocicle-
tes, ciclomotors, els tricicles amb motor i 
els quadricicles amb motor, han de por-
tar dos plaques de matrícula, de forma 
plana i rectangular. Una es col·loca a 
la part davantera de manera que l’eix 
vertical estigui situat al pla longitudinal 
mitjà del vehicle; i l’altra, a la part pos-
terior, i s’ha de col·locar de manera que 
l’eix vertical estigui situat en aquest pla, 
i si no és possible, al costat esquerre 
del vehicle.

2. Excepcionalment, als vehicles en 
què per construcció, la placa davantera 
no es pot col·locar de manera que l’eix 
vertical estigui situat al pla longitudinal 
mitjà del vehicle, aquesta placa es pot 
situar al costat esquerre o dret. Igual-
ment, quan el vehicle no disposi a la part 
davantera d’una superfície destinada per 
col·locar la placa de matrícula ordinària, 
es pot col·locar la placa de matrícula 
reduïda prevista en l’article 3 d’aquest 
Reglament.

3. Quan el vehicle que s’hagi de ma-
tricular hagi de portar una placa reduï-
da o una placa vertical en el cas de les 
motocicletes, el titular del vehicle ha de 
posar-ho en coneixement de l’Automòbil 
Club d’Andorra, a fi que pugui editar la 
placa corresponent. En cas que no s’in-
diqui, s’editen, en cada cas, les plaques 
ordinàries corresponents.

4. Els ciclomotors, les motocicletes, 
els tricicles amb motor i els quadricicles 
amb motor porten una sola placa a la 
part posterior, col·locada en posició ver-
tical o quasi vertical, al pla longitudinal 
mitjà del vehicle i al centre i per sobre 
del parafang posterior.

5. Els vehicles especials porten una 
placa de matrícula de forma plana i rec-
tangular situada a la part posterior i al 
centre o al costat esquerre, col·locada 
en posició vertical i perpendicular al pla 
longitudinal mitjà del vehicle.

6. Els remolcs i els semiremolcs, la 
maquinària agrícola remolcada i d’obres 
i serveis, porten la placa de matrícula a 
la part posterior en posició vertical o 
quasi vertical i al pla longitudinal mitjà 
del vehicle, i si no és possible, al costat 
esquerre del vehicle.

Article 18 
Dimensions i característiques de les 
plaques i dels caràcters

Les dimensions i les especificacions 
de les plaques de matrícula i dels caràc-
ters són les que s’indiquen en l’annex 
1 adjunt.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 23 de febrer del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern
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Annex 1. Dimensions 
i característiques de 
les diverses plaques de 
matrícula

Figura 1a

Figura 1b
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Figura 2a

Figura 2b
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Figura 3a

Figura 3b
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Figura 4.1a

Figura 4.1b
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Figura 4.2a

Figura 4.2b
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Figura 5a

Figura 5b
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Figura 6a

Figura 6b
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Figura 7a

Figura 7b
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Figura 8a

Figura 8b
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Figura 9a

Figura 9b
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Figura 10a

Figura 10b
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Figura 11a

Figura 11b
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Figura 12a

Figura 12b
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Figura 13a

Figura 13b
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Figura 14a

Figura 14b
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