
A LA SUBDELEGACIÓ DELGOVERN A VALÈNCIA
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 19 de juny de 2018 ha rebut una “Notificación de acuerdo de iniciación de 
expediente sancionador”, amb número d’expedient 6145/2018, fonamentat en els suposats fets 
denunciats per la Guardia Civil de Quartell el 13/05/2018 en el següents terminis: “El 13 de mayo 
de 2018, sobre las 11.40 horas, en la carretera N.340 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”,
indicant a continuació que “Estos hechos pueden ser constitutivos de una infracción Grave, 
tipificada en el artículo 30.06) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana (desobediencia a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones)”, proposant-se una sanció de 601 €, ante el qual presenta les següents ALEGACIONS:

1. Els fets denunciats són falsos. Ni vaig deambular per ambdos carrils de la via, ni vaig 
provocar que cap vehicle efectués maniobres per esquivar-me, ni me vaig negar en cap 
moment a identificar-me.

2. En el transcurs de la manifestació estava realitzant un reportatge gràfic per a la revista 
electrònica “Alteritat”, posteriorment publicat en 
https://www.uv.es/pla/alteritat/18513mar.htm . En un moment donat, i per a obtenir una 
millor vista fotogràfica de la manifestació, em vaig desplaçar a la mitjana de la carrerera, 
d’un metre aproximadament d’ample amb franges horitzontals indicant la prohibició de 
circulació per ella de vehicles. Tanmateix, un motorista de la Guàrdia Civil que circulava per
la mitjana me va indicar que sortira d’allí, cosa que vaig fer immediatament, no sense deixar
d’indicar-li que estava cometent una irregularitat al circular en moto per una zona prohibida 
per als vehicles, i em vaig desplaçar a l’arcén oposat per a obtenir des d’ell una visió 
adequada de la manifestació. Tanmateix, un membre de la Guàrdia Civil em va dir que no 
circulara per aquell arcén. Seguint la seua indicació vaig sortir de la carretera baixant a la 
cuneta per a desplaçar-me per ella, però el membre de la Guàrdia Civil va insistir en que 
tornés a l’altre arcén per on circulava la manifestació. Vaig intentar raonar amb ell explicant-
le que únicament volia fer una foto des de l’altra banda de la carretera, i aleshores em va 
demanar la documentació, entregant-li immediatament el meu DNI al temps que li 
demanava el seu número d’identificació,
que em va mostrar en la placa i vaig
memoritzar, anotant-lo posteriorment com
X87594K. Vaig continuar explicant-lis que
solament volia fer una foto i que en cap
moment anava a interferir amb la circulació
de vehicles, demanant-lis que no realitzaren
una obstrucció a la meua tasca periodística,
però finalment, davant la seua insistència,
vaig tornar a l’arcén per on circulava la
manifestació, com es pot comprovar en la
foto que vaig fer i que adjunte ací, feta just
des de la vora de l’arcén amb una visió
defectuosa de la manifestació.

3. Vaig obeit les indicacions de la Guàrdia Civil, i simplement vaig intentar raonar amb ells, 
raó per la qual la sanció no està justificada, i menys encara basant-se en fets falsos.

València, 19 de juny de 2018
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