PREGUNTES FREQÜENTS
GUIA RÀPIDA

La identificació
En el cas que un/a agent de l'autoritat et demani que t'identifiquis:
Demana que l'agent s'identifiqui per comprovar que és un agent de l'autoritat.
Identifica't quan t'ho demani l'agent
Demana el motiu de la identificació, la qual haurà d'estar fonamentada en:
- La comissió d'una infracció administrativa
- La comissió d'una infracció penal
- La prevenció o investigació d'un acte delictiu
Si t'hi negues sense motiu, és a dir, acomplint-se els motius anteriors, poden
retenir-te fins a 6 hores per fer les actuacions necessàries a fi d'identificar-te (per
exemple, realitzar trucades) i fins i tot dur-te a comissaria.
Negar-t'hi sense motiu pots ser desobediència lleu que comporta una sanció
administrativa.

Incautació de material
En el cas que un/a agent de l'autoritat et vulgui incautar material de qualsevol mena:
Demana que l'agent s'identifiqui per comprovar que és un agent de l'autoritat.
Identifica't quan t'ho demani l'agent, exclusivament exhibir un document oficial,
qualsevol que dugui foto.
Demana el motiu de la incautació, que ha de tenir relació amb algun delicte.
Demana que s'aixequi una acta on consti:
- Data i lloc de la incautació
- Identificació de l'agent actuant
- La teva identificació
- Motiu de la incautació
- Llistat i descripció dels objectes incautats
Demana còpia de l'acta. Fes una foto, si cal.
Recorda que has rebut una ordre d’una autoritat. Negar-t‘hi pot ser objecte
d’investigació, i fins i tot, de detenció.

Registres corporals externs
Per part de l’autoritat se’t pot realitzar un registre corporal extern (escorcoll, "cacheo")
en el cas que hi hagi indicis racionals que puguis dur objectes perillosos.
Malgrat la llei no ho estableix, s’entén que serà sempre que hi hagi relació amb una
possible actuació delictiva, o bé per la integritat dels agents en una actuació policial.
L'ha de realitzar un/a agent del mateix sexe.
S’ha de fer en un lloc privat, o de manera que altres persones no ho puguin veure,
sempre que suposi deixar a la vista zones corporals que normalment estan vestides.
S’ha de fer sempre amb les màximes garanties de dignitat i el mínim perjudici a la
teva intimitat.

Detenció
En cas de detenció policial, de forma immediata, clara i comprensible, t’han de
notificar els teus drets. Això vol dir que pots demanar tants aclariments com creguis
convenient.
TENS DRET A:
Ser informat/da dels fets pels quals t'han detingut. Els fets, no el delicte. Cal que et
diguin què has fet, com i on, i per què això és un delicte.
Fer una trucada per comunicar la teva detenció a qui vulguis. Es recomana trucar a un
familiar o amic, ja que l'advocat/da serà avisat pels agents.
Que s'avisi al teu advocat/da de confiança, i sinó, al que estigui de guàrdia.
Visita mèdica. És recomanable en cas que tinguis por de represàlies. Imprescindible si
has estat lesionat/da, tant per a la teva salut com per al procediment.
No declarar. És un dret que t'ampara i és recomanable exercir-lo. Qualsevol cosa que
diguis, fins i tot en conversa informal amb altres persones o agents de l'autoritat, pot ser
notificat al/la jutge/ssa.

No accedir a proves addicionals. No és recomanable accedir a cap prova addicional tals
com la presa de mostres d'ADN.
Entrevista privada amb el teu advocat/da. Et farà totes les recomanacions pertinents.
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