
A LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT VALENCIANA
C/Joaquín Ballester, 39, 46009 València

Rafael Pla López, amb DNI 22500860Y, domicili al carrer Rei En Jaume I, 40, 46133 Meliana, 
telèfon 610403667 i e-mail Rafael.Pla@uv.es
EXPOSA: que amb data 2 d’agost de 2018 ha rebut una “PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR”, amb número d’expedient 6145/2018, al qual “se declaran 
probados los siguientes hechos:
El 13 de mayo de 2018, sobre las 11.40 horas, en la carretera N340 km 932 de Sagunto (Valencia) 
mientras se efectuaba una manifestación por el arcén de la calzada, usted se sale de la misma y 
deambula por ambos carriles de la vía provocando que los vehículos que circulan efectúen 
maniobras para esquivarlo. Por un agente de la Guardia Civil se le pide que vuelva a colocarse 
con el resto del grupo, haciendo caso omiso. Se le solicita que se identifique negándose hasta en 
cuatro ocasiones”, el qual es limita a reproduir la denúncia inicial, davant del qual presenta les 
següents ALEGACIONS:

1. Les acusacions referides no ten cap sentit, i no mereixen cap credibilitat. Jo estava fent un 
reportatge gràfic per a la revista electrònica “Alteritat”, posteriorment publicat en 
https://www.uv.es/pla/alteritat/18513mar.htm . I per obtenir una millor vista fotogràfica de la
manifestació vaig passar a l’arcén oposat, com explicava en les alegacions presentades 
davant la denúncia. No tenia cap motiu per a deambular por ambdos carrils de la via. Però 
com no hi ha cap norma que prohibisca caminar per un arcén a la llum del dia, el Guardia 
Civil denunciant es va inventar que deambulava “por ambos carriles de la vía” per a 
intentar fonamentar la denúncia.

2. Els fets es troven filmats en el vídeo publicat per la “Radio y Televisió del Poble” que es pot
trobar en 
https://www.facebook.com/RadioTelevisiodelPobleRTVP/videos/475871322833386/%26dis
play%3Dpopup%26ref%3Dplugin%26src%3Dvideo i també està enllaçat, amb la seua 
anuència, en el meu reportatge gràfic. Si no ho havia indicat en les anteriors alegacions va 
ser perquè pensava que aquest vídeo mostrava únicament la Declaració final, però ara he 
comprobat que conté la filmació de tota la marxa. En la primera part del vídeo inclou una 
entrevista amb mi (amb gorra marró amb l’efigi del Che Guevara i una bandera tricolor 
republicana enganxada en la meua motxilla a l’espatlla), entre el moment -1:45:43 i el 
-1:43:21 (el temps està indicat cap a darrere des del final del vídeo). I els incidents referits 
figuren entre el moment -1:28:50 i el -1:24:50, mostrant que, com afirmava en les meues 
anteriors alegacions, no deambulava “por ambos carriles de la vía”, sinò per l’arcén oposat i 
per la cuneta adosada, i en un moment determinat per la mitjana de la carretera, d’un metre 
aproximadament d’ample amb franges horitzontals indicant la prohibició de circulació per 
ella de vehicles, i creuant únicament la calzada per acudir a les cridades de la Guardia Civil. 
I es pot constatar en la filmació que en cap moment vaig provocar que els vehicles que 
circulaven feren maniobres per esquivar-me. Posteriorment aparec caminant al llarg de la 
manifestació per a fer la fotografia publicada en 
https://pbs.twimg.com/media/DdEX2jiWsAEo1Xj.jpg que figura en el meu reportatge, feta 
des del mateix arcén per on circulava la manifestació.

3. Tampoc té sentit ni mereix credibilitat l’afirmació de que “Se le solicita que se identifique 
negándose hasta en cuatro ocasiones”. El fet és que si van poder identificar-me per a 
presentar la denúncia contra mi va ser perquè els vaig entregar el meu DNI en quan me’l van
demanar.

4. Per tant, SOL·LICITE la retirada de la proposta de sanció (“MULTA DE 601 €”) per la 
falsedat dels fets denunciats.

València, 13 d’agost de 2018
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