Mossos en Lluita! (V)
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Protocol d’actuació en la detenció i la
identificació!
SI L’ADMINISTRACIÓ
L’ADMINISTRACIÓ NO VOL NEGOCIAR,
NEGOCIAR, NOSALTRES APLICAREM
APLICAREM EL QUE MARCA LA
LLEI. RECORDATORI DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ EN DETENCIONS I FILIACIÓ SEGONS LA
LLEI !!
Als efectes de la total professionalitat dels membres del Cos de Mossos d’EsquadraPolicia de la Generalitat exercitant de l’activitat pròpia de la vinculació positiva d’activitat
de l’Administració i principi de legalitat, es determina recordatori del concepte de
DETENCIÓ:
La Llei d’Enjudiciament Criminal, promulgada pel Reial Decret de 14 de setembre de 1882
Capítol II. De la detenció
Article 489
No es pot detenir cap espanyol ni estranger sinó en els casos i en la
forma que les lleis prescriguin.
Article 490
Qualsevol persona pot detenir:
1r. El qui intenti cometre un delicte en el moment d’anar a cometre’l.
2n. El delinqüent in fraganti.
3r. El qui fugi de l’establiment penal en el qual es trobi extingint
Condemna
4t. El qui fugi de la presó en la qual estigui esperant la translació a
l’establiment penal o al lloc on hagi de complir la condemna que se li hagi
imposat per mitjà d’una sentència ferma.
5è. El qui fugi en ser conduït a l’establiment o el lloc esmentats en el
número anterior.
6è. El qui fugi estant detingut o pres per una causa pendent.
7è. El processat o el condemnat que estigui en rebel·lia.

Del que disposa el paràgraf anterior se n’exceptua el processat que
presti a l’acte una fiança suficient, segons el parer de l’autoritat o l’agent
que intenti detenir-lo, per presumir racionalment que compareixerà quan
el cridi el jutge o el tribunal competent.
4t. El qui estigui en el cas del número anterior, tot i que encara no es
trobi processat, a condició que concorrin les dues circumstàncies
següents:
1a. Que l’autoritat o l’agent tingui motius racionalment suficients per
creure en l’existència d’un fet que presenti els caràcters de delicte.
2a. Que en tingui també de suficients per creure que la persona que
intenti detenir va participar-hi
Article 493
L’autoritat o l’agent de la policia judicial ha de prendre nota del nom, el
cognom, el domicili i les altres circumstàncies suficients per descobrir i
identificar la persona del processat o del delinqüent que no detingui pel
fet de no estar compresos en cap dels casos
de l’article anterior.

Article 492

Aquesta nota s’ha de lliurar oportunament al jutge o al tribunal que
conegui o hagi de conèixer de la causa

L’autoritat o l’agent de la policia judicial té l’obligació de detenir:
1r. Qualsevol que es trobi en algun dels casos de l’article 490.
2n. El qui estigui processat per un delicte que tingui assenyalada en el
Codi penal una pena superior a la de presó correccional.
3r. El processat per un delicte que tingui assenyalada una pena inferior,
si els seus antecedents o les circumstàncies del fet fan presumir que no
compareixerà quan el cridi l’autoritat judicial.

Article 495
No es pot detenir per faltes simples, llevat que el presumpte reu no tingui
un domicili conegut ni doni una fiança suficient, segons el parer de
l’autoritat o l’agent que intenti detenir-lo.

SI ELLS NO NEGOCIEN, NOSALTRES NO COL·LABORAREM
COL LABORAREM AMB EL NOSTRE
ESFORÇ.
PROU ABUSOS A LA POLICIA D’AQUEST PAÍS !!!
Mossos en Lluita!
Catalunya, 12 de gener del 2012

