
FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
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indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 



FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA 
Pau Claris, 158-160 
08009 BARCELONA 
 
 
 
N’Uriel Bertran i Arrué, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona, Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella sense número, 
comparec davant aquesta Fiscalia i d’acord amb l’article 5 de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, formulo la següent DENÚNCIA 
DE FETS : 
 
 
PRIMER.- Amb data 30 de maig de 2012, he rebut requeriment del Servei Català de 
Trànsit per facilitar les dades del conductor del vehicle de la meva propietat que en el dia i 
hora que allí s’esmenta suposadament va cometre una infracció del Reglament General de 
Circulació. S’adjunta una còpia de l’esmentat requeriment.  
 
En aquesta notificació se m’informa, per primera vegada, que el Servei Territorial de 
Trànsit tramita un expedient sancionador contra la persona que conduïa el vehicle del 
qual sóc titular, indicant l’article i precepte suposadament infringit però sense que es digui 
quin ha estat el fet generador d’aquesta possible infracció. 
 
El requeriment conclou amb l’advertència de la sanció econòmica que se’m pot imposar 
cas de no facilitar aquesta dada. 
 
 
SEGON.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula, en el seu article 48, els modus d’iniciar un 
procediment administratiu i, concretament, en el seu apartat 3er diu: 
 

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona 
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable d’instruir-
lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa aplicable al 
procediment. 

 
D’altra banda, l’article 50 de la mateixa llei preveu les funcions de l’instructor de 
l’expedient i, entre d’altres, assenyala la següent: 
 

a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la 
iniciació d’aquest i informar-los de la data en què l’òrgan competent ha rebut la 
sol·licitud, del termini per a resoldre expressament el procediment i notificar-ne la 
resolució, i també dels efectes del silenci administratiu. 

 
Per tant, el Servei Català de Trànsit, està vulnerant les disposicions legals aplicables per a 
la incoació d’un expedient administratiu sancionador i, a més, ha decidit sol·licitar 
determinada informació a qui subscriu sota l’amenaça de ser sancionat per una infracció 
administrativa qualificada de molt greu, a la que s’aplica una multa econòmica de fins a 
500,00.-euros. 
 
 
TERCER.- No he estat informat en cap moment ni del concret fet pel que puc arribar a ser 
sancionat; ni del per què no vaig ser denunciat en el mateix moment de la infracció, 
d’acord amb les previsions de l’article 76 de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 



Motor i Seguretat Vial;  tampoc se m’ha lliurat cap prova documental que acrediti el fet  
que es pretén sancionar. 
 
Les irregularitats són massa en número i en qualitat per arribar a la conclusió que els 
funcionaris encarregats pretenen objectius diferents als propis d’un procediment 
administratiu sancionador, la qual cosa considero que és denunciable davant aquesta 
Fiscalia encarregada de defensar els interessos generals. 
 
Entenent que aquesta actuació dels funcionaris del Servei Català de Trànsit pot suposar, 
pel cap baix, la presumpta comissió d’un delicte de coaccions (article 172) i d’un altre de 
prevaricació administrativa de funcionaris públics (article 404), previstos en el Codi Penal 
vigent, sense perjudici d’altres accions o omissions delictives que la Fiscalia pugui 
identificar durant la seva investigació, poso els fets en coneixement d’aquest òrgan. 
 
 
Per tot el que he exposat, 
 
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit, per formulada denúncia pels fets 
explicats i acordi la incoació de diligències informatives per tal de depurar 
responsabilitats. 
 
Proposo que la Fiscalia identifiqui el funcionari/a instructor de l’expedient que diuen que 
m’ha estat incoat i que se’l citi a declarar per tal que expliqui al Fiscal encarregat del cas 
qui li va ordenar la incoació de l’expedient, de quin suport probatori disposava quan va 
signar l’inici del procediment administratiu i si els seus superiors li van donar alguna 
indicació específica per a la tramitació de l’expedient sancionador.  
 
Entre aquests superiors s’hi troben el Conseller d’Interior, Felip Puig i Godes; el Director 
del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio; i la Cap del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, M. Assumpció Gil i Yubero, que és qui signa el requeriment rebut.  
 
 
Barcelona, 5 de juny de 2012 
 

 
 
Signat. URIEL BERTRAN i ARRUÉ 
 


