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L'APARENÇA NO ÉS MOTIU
com protegir • intervenir • denunciar
Identificacions policials per perfil racial.



EN UNA PARADA

Tingues sempre present els teus

drets i recursos,

però sobretot valora els riscos.

T´ESCORCOLLENET VEUEN ET PAREN

PAS
APO

RTE

ET DEMANEN LA ID

IDENTIFICACIONS POLICIALS 
PER PERFIL RACIAL

Són una pràctica il·legal de control identitari en la qual es 

demana la documentació a les persones pel seu aspecte físic i 

no perquè hagin fet res indegut.

Vulneren drets fonamentals, són una porta oberta a  discriminacions.  A través 

d'aquestes identificacions, lʼEstat criminalitza les persones racialitzades i les 

converteix en sospitoses als ulls de la societat.

 www.paraddepararme.org
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ET VEUEN

DURANT LA INTERVENCIÓ ÉS IMPORTANT

1 - Intentar que la por no et paralitzi.

2 - Conèixer els teus drets! És la millor eina contra l’abús.

3 - Connectar visualment amb les persones  de l'entorn.

4 - Concentrar-se en els detalls per a una possible denúncia més endavant.

•Recorda aquests consells perquè et poden ser útils.

•Si no recordes què fer, no et frustris.

•La millor estratègia és la que millor et resulti a tu.
És normal alterar-se, però pensa en el millor per a tu i és important mantenir
la tranquil·litat per sortir de la situació de la millor manera possible.

•A més d’aquestes recomanacions, pots... trobar lleis importants per a aquests 
casos a la fi del document.
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ET VEUEN

PODEN IDENTIFICAR-TE QUAN

•Tenen indicis que pots estar cometent una infracció.

•Tenen una sospita fundada que estàs a punt de cometre un delicte.

AQUESTS NO SÓN MOTIUS PER IDENTIFICAR-TE

•«A qui vols que parem, si no és a tu?»
•«Perquè ets gitano / negre / musulmà / àrab...»
•«Perquè estic obligat a demanar-te els papers»
•«Perquè sí»
•«Perquè és una rutina»
•«Perquè és un barri on hi ha molts robatoris»
•«Perquè “coincideixes amb el perfil” en general»
•Sense motiu.

 SERÀ DIFÍCIL PROVAR MOTIVACIÓ RACISTA DE LA PARADA QUAN:
•Estiguis cometent alguna infracció.
•Més d'una de les teves característiques físiques (NO únicament el color de la teva pell) 
coincideixin amb la descripció d'un sospitós de delicte.
•Hagis tingut alguna interacció problemàtica amb una altra persona.
•Tinguis antecedents, encara que no se sabés abans d'identificar-te.

•ESTAR "SENSE PAPERS" 
És una infracció administrativa per la qual poden sancionar.
•POT SERVIR-TE
Cercar amb la mirada el suport de testimonis que escoltin amb atenció les explica-
cions dels agents.
Demanar les dades dels testimonis un cop passada la identificació.

www.pareudepararme.org
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ET PAREN

L’AGENT HA INFORMAR SENSE VIOLÈNCIA I DE MANERA COMPRENSIBLE 
SOBRE QUI T’ESTÀ PARANT I PER QUÈ.

L’AGENT NO HAURIA DE:

•Parlar-te de manera que no comprenguis què passa.

•Tractar joves i nens com a adults.

•Agredir-te, forçar-te, copejar-te o ofendreʼt verbalment.

•Tot allò que el policia pugui percebre com a un qüestionament o una falta de respecte 
podria derivar en una multa per falta lleu.*

•Lʼobstrucció de la tasca policial és considerada una falta greu* i es defineix segons 
el criteri del policia, que gaudeix de presumpció de veracitat.
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*Per a més informació sobre multes, ves a l’apartat de marc legal (página 14/15).



 www.paraddepararme.org

ET PAREN

L'AGENT
•Està obligat a portar

el seu número de ID visible.
Si va de paisà ha de mostrar

la seva credencial.

•Si pateixes maltractament físic
durant la identificació,

acudeix al metge immediatament.
Comunica-li qui t'ha agredit.

•Aconsellem que facis
les preguntes quan la

identificació hagi
acabat.

www.pareudepararme.org
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PAS
APO

RTE ET DEMANEN LA ID

LA LLEI EXIGEIX QUE SEMPRE PORTIS UNA IDENTIFICACIÓ.

Si no tens alguna d’aquestes identificacions (o està vençuda):

Només donant el teu nom, podrien comprovar la teva identitat per qualsevol 
mitjà, per exemple de manera telemàtica o telefònica.

En cas que no es pugui comprovar, els agents poden portar-te a la comissaria 
més propera i retenir-te allà fins a 6h.

Estan obligats a donar-te un resguard justificatiu de la retenció que inclogui: 
data, hora, lloc, causa, temps de permanència i identificació dels agents. 

En el cas que no te'l donin, sol·licita'l. 

Si et negues a mostrar la identificació, al·legues dades dades falses o inexactes, deso-
beeixes lʼordre dʼun agent o et resisteixes, tʼexposes a rebre una multa per falta 
greu* o a ser detingut i acusat penalment per resistència a lʼautoritat.

•DNI
Si tens nacionalitat espanyola.

•NIE
O un altre document que acrediti
teva situació regular a Espanya.

•PASSAPORT
Com a document que acrediti la teva
identitat al país d'origen.

*No portar la documentació
damunt es considera una falta lleu.

www.pareudepararme.org
*Per a més informació sobre multes, ves a l’apartat de marc legal (página 14/15).
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PAS
APO

RTE

•Que t’estiguin portant 
a comissaria per identificar-te 

NO és una detenció. 
Per això, durant el trasllat no haurien 

dʼemmanillar-te.

A més, tant al carrer com a comissaria 
haurien de deixar-te trucar per telèfon.

•Tingues al cap el contacte d’un 
familiar o amic que pugui confirmar 

les teves dades.

•Si no tens papers que
acreditin la teva situació regular a 
Espanya, podrien sancionar-te amb una 
multa i, en determinats casos, amb una 

ordre dʼexpulsió.

ET DEMANEN LA ID
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NO ÉS EL MATEIX SER IDENTIFICAT, QUE SER DETINGUT

Si t’estan portant a comissaria, pregunta si és per identifi-
car-te o si estàs sent detingut.

Pots evitar-ho si portes:

•Còpia del padró.
•Document de veïnatge
•Contacte de referència
El més aconsellable en la majoria de situacions és tenir maneres d’identificar-te
per evitar anar a la comissaria.

www.pareudepararme.org
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T’ESCORCOLLEN

ELS AGENTS PODEN REALITZAR ESCORCOLLS, és a dir, registrar 
persones, béns o vehicles si tenen motius per creure que pots 
tenir alguna cosa indeguda o de risc.

L’ESCORCOLL HA DE SER

Idoni, necessari i proporcional:
•Informant les raons del registre de manera entenedora.
•Superficial.
•A la major brevetat possible.
•Amb respecte a la teva intimitat, integritat i dignitat.
•Realitzat per una persona del mateix sexe.
•Sense deixar a la vista parts del cos normalment cobertes per roba.
•Realitzat en un lloc resguardat de la vista de tercers.

En una situació considerada urgent i de risc, l’agent està autoritzat a 
actuar sense totes aquestes garanties.

•Han de donar-te un resguard per les pertinences que et siguin confiscades.
Conserva tot el que et donin i revisa cada paper abans d’anar-te’n del lloc on te’l 
van donar.
•Haurien de respectar per qui vols ser registrat, d'acord amb la teva identitat de gènere.
•Si es tracta d'un registre exhaustiu, pots demanar anar a comissaria.
•Els agents no han de retirar-te el vel ni qualsevol altra indumentària religiosa o cultural a la 
via pública.

www.pareudepararme.org
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LA IDENTIFICACIÓ RACISTA NO ACABA QUAN EL POLICIA MARXA.

Pots donar a conèixer el cas a través de la campanya “Pareu de 
parar-me” i/o denunciar-ho al Servei d’Atenció i Denúncia (SAID) de 

SOS Racisme:

Escriu per Whatsapp a aquest número:
652 87 34 06

O truca a aquest:
93 301 05 97

També pots escriure un correu a:
denuncia@sosracisme.org

O omplir el formulari anònim de la web:
www.paraddepararme.org

També pots acudir presencialment a:
Rambla Santa Monica, 10, 1a planta (Barcelona).

Amb cita prèvia, excepte dimarts i dijous a la tarda.

¡DENUNCIA!

www.pareudepararme.org
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•UN ORGANISME POLICIAL QUE ES REGEIX PER CRITERIS DE PERFILA-
CIÓ RACIAL ESTÀ SENT RACISTA, VULNERA LLEIS I NO COMPLEIX AMB 

LA SEVA TASCA.

Les eines principals de denúncia són la reclamació per via administrativa i la visibilit-
zació pública.

•Si la identificació va seguida dʼuna detenció il·legal o dʼuna agressió física o 
verbal, llavors sí que es podria denunciar per la via penal.

•Et recomanem contactar amb Pareu de parar-me, però també pots:
Presentar una queixa interna a comissaria al cos policial que et va parar.

Presentar una queixa a: 
 

Defensor del Pueblo 
registro@defensordelpueblo.es

Síndic de Greuges:
sindic@sindic.cat

Comunicar el cas al 
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides:

1503.hchr@unog.ch

¡DENUNCIA!

www.pareudepararme.org
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TENS UNA RESPONSABILITAT 
La teva implicació, el teu testimoni i les proves que recullis 
poden resultar molt útils per aclarir els fets i desmuntar la 
versió policial en un procés judicial, si es dona el cas.

PENSA ABANS D’INTERVENIR.
•Assegura't de tenir la teva pròpia identificació.
•Coneix els teus drets i recursos. Sigues conscient tant dels 
teus privilegis com dels riscos.
•Avalua en quina mesura tu quedaries o no en una situació 
de vulnerabilitat a lʼintervenir.
•I sobretot, pensa que és probable que la persona que està 
sent identificada no hagi fet realment res indegut.

OBSERVA DURANT LA IDENTIFICACIÓ.
•Registra la situació en vídeo, àudio i/o foto.
•Registra el número dʼidentificació de lʼagent o del vehicle 
policial.
•Apunta detalls com lloc, hora i cos de policia.
•Intenta contactar amb la persona identificada i l'agent.
•Acompanya sense obstaculitzar lʼoperatiu policial.

INTERVÉN DESPRÉS DE LA IDENTIFICACIÓ.
•Pregunta als agents pel motiu de la identificació.
•Ofereix-te com a testimoni en cas que la persona identificada vulgui 
denunciar.
•Dona sempre les teves dades de contacte a la persona 
identificada i, si ell/ella accepta donar-te-les, conserva-les.
•Puja immediatament el material enregistrat al núvol privat i 
NO esborris mai l̓ arxiu original.

SI ETS TESTIMONI

www.pareudepararme.org
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•TENS DRET A FER FOTOS I ENREGISTRAR ÀUDIO I 
VÍDEO DEL QUE QUE PASSA AL CARRER, I MÉS SI ÉS 

COM A EINA DE POSSIBLE DEFENSA.

PERO NO ESTÀ PERMESA 
la publicació i/o difusió dʼaquest material fora del context 

judicial, sobretot si els agents són identificables.

 ELS AGENTS NO HAN
de revisar el mòbil ni esborrar el registre d'imatges que hagis 

pres.

És possible que la teva intervenció es consideri
obstrucció*

 
Per minimitzar aquest risc, es recomana ser extre-

madament discrets en la gravació d’imatges i inter-
venir sempre després de la identificació.

SI ETS TESTIMONI
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*Per a més informació sobre multes, ves a l’apartat de marc legal (página 14/15).
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MARC LEGAL
ALGUNES LLEIS QUE POTS CONSULTAR PER APROFUNDIR-HI::

•Llei Orgànica 2/1986: 
sobre les forces i cossos de seguretat.

Mira l’article 5

•Reial Decret 1484/1987: 
sobre els drets i obligacions dels agents 

de la Policia Nacional.
Mira l’article 21

•Llei 10/1994: 
sobre els drets i obligacions 
dels Mossos dʼEsquadra.

Mira l’article 11

•Llei Orgànica 4/2015 (Llei Mordassa): 
sobre la protecció de la seguretat ciutadana.

Mira els articles 4,8,12,13,16,18,
20,36,37,39

MULTES
Segons l’article 39.1 de la LO 4/2015 les sancions seran:

«Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001€ a 600.000€; las 
graves, con multa de 601€ a 30.000€, y las leves, con multa de 100€ a 600€ euros.» 

Tota multa injusta es pot recórrer si hi ha proves.

www.pareudepararme.org
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MARC LEGAL

SEGONS L’ARTICLE 36 DE LA LO4/2015 
SÓN INFRACCIONS GREUS:

«4. Els actes d'obstrucció que pretenguin impedir a qualsevol autoritat, empleat públic o 
corporació oficial l'exercici legítim de les seves funcions ...»

«6. La desobediència o la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves 
funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeri-
ment de l'autoritat o dels seus agents o l'al·legació de dades falses o inexactes en els proces-

sos d'identificació»

«23. L'ús no autoritzat d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o 
membres de les Forces i Cossos de Seguretat que pugui posar en perill la seguretat personal o 

familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o en risc l'èxit d'una operació , amb 
respecte al dret fonamental a la informació.»
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MARC LEGAL

SEGONS L’ARTICLE 37 DE LA LO4/2015
 SÓN INFRACCIONS LLEUS:

«4. Les faltes de respecte i consideració quan el destinatari sigui un membre de les 
Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat...»

«10. L'incompliment de l'obligació d'obtenir la documentació personal 
legalment exigida, així com l'omissió negligent de la denúncia de la sostracció o pèrdua.»

16

 www.pareudepararme.org



APP PAREU DE PARARME
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Per denunciar parades il·legals i abús policial
descàrrega la nostra app:

https://mub.me/pareupararme



www.pareudepararme.org

IMPRIMEIX L’ARXIU 
A DUES CARES.

Pots descarregar-lo a
pareudepararme.org

Trobaràs una versió per web i una 
altra per imprimir.

Descarrega la segona*.
*També pots descarregar la versió 
web i imprimir-la, però aleshores 
no podràs muntar el quadernet.

Fes-ne tantes còpies com 
vulguis (sempre a dues cares). 
posa-hi grapes i compar-
teix-les meitat en quader-

nets, posa grapes
i comparteix.
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Col·laboradors
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