AL JUTJAT DE GUÀRDIA

.............................................................,
major
d’edat,
veí
de
............................................................,
amb
domicili
a
...................................................................................., provist de DNI
...................................., davant del Jutjat comparec i de la manera més
adient en Dret, DIC:
Que formulo DENÚNCIA pels següents

FETS

I.- El dia 1 d’octubre de 2017, em trobava al col·legi electoral
...............................................................................

de

la

localitat

de

..............................................................................., amb la finalitat de
participar en la celebració del referèndum convocat per la Generalitat de
Catalunya i exercir els meus drets civils i polítics .

II.- Que a les 9h del matí, hora de l’obertura dels col·legis electorals i d’inici
de la votació, em trobava ocupant posició en la cua formada a aquest
efecte.

III.- Que el meu dret a la participació política, a la llibertat, a reunió i a
manifestació i a la llibertat d’expressió, es van veure vulnerats per
l’anunciada intervenció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat (Policía
Nacional i Guardia Civil), produint-se una situació d’inseguretat i de por
cap a la pròpia persona i la de familiars i propers, amb la finalitat de coartar
les meves llibertats i impedir així l’exercici dels més elementals drets propis
de tota democràcia. Poc a poc, les notícies (fet notori) que arribaven

confirmaven la duresa de les intervencions policials arreu del país, amb
càrregues indiscriminades i ús il·lícit de la força a persones de totes les
edats, homes i dones, i agreujaven l’angoixa i el sentiment d’inseguretat
davant de la possibilitat més que probable que la policia indicada portés a
terme també la seva actuació al col·legi on em trobava.

IV.- A conseqüència de la situació de pressió descrita,
No vaig poder exercir el meu dret a vot.
Vaig poder exercir el meu dret a vot, després de ............. hores
d’espera.

V.- Els fets descrits poden ser constitutius:
- d’un delicte d’amenaces dels articles 169 i següents del Codi Penal,
- d’un delicte de coaccions dels articles 172 i següents del Codi Penal,
- d’un delicte de desordres públics de l’art. 561 i següents del Codi Penal.

VI.- En serien autors responsables dels esmentats delictes els caps,
càrrecs i comandaments que haurien autoritzat i organitzat les actuacions
policials generalitzades.

Per tot això,

AL JUTJAT DEMANO:
1) Tingui per presentada aquesta denúncia contra els subjectes indicats i
contra la resta de subjectes que resultin corresponsables de l’actuació
denunciada.

2) acordi la incoació del corresponent procediment penal amb la pràctica
de les diligències que es considerin imprescindibles, entre elles el
requeriment als cossos policials indicats la identificació dels càrrecs

superiors, caps de comandament que haurien autoritzat i organitzat les
actuacions policials generalitzades i en concret la de la meva zona o
població.

ALTRESSÍ DIC I AL JUTJAT DEMANO: Que en cas que no hagi efectuat
designa d’advocat particular sol·licito la designa d’advocat i procurador del
torn d’ofici des de la primera actuació que es practiqui i per mitjà del
procediment de designació que sigui més ràpid, per garantir els meus drets
processals.

(Lloc)............................................., (dia) .....................

