
 
 
ESTRUCTURA DE LA DENÚNCIA 
 
Destinació 
AL JUTJAT / AL JUTJAT DE GUÀRDIA 
 
Introducció 
 
Contingut 
• Dades de la persona denunciant: nom i cognoms, DNI i domicili 
• Dades del mandatari (si n’hi ha): nom i cognoms , DNI i domicili (en aquest cas 
només cal nom i cognoms del denunciant) 
• Fórmula per fer constar que el mandatari té poder especial per representar la 
persona denunciant (si escau) 
 
... (nom i cognoms), amb el DNI ... (número de DNI) i amb domicili a ... (carrer, 
número, població), [comparec davant d’aquest Jutjat.] 
 
O bé (si es fa mitjançant un mandatari) 
 
... (nom i cognoms), amb el DNI ... (número de DNI) i amb domicili a ... (carrer, 
número, població), com a mandatari de ... (nom i cognoms del mandant), la qual cosa 
acredito mitjançant l’escriptura de poder especial que adjunto, [comparec davant 
d’aquest Jutjat.]  
 
Formulació de la denúncia 
 
Contingut 
• Formulació de la denúncia  
• Dades de la persona denunciada (si es coneixen) 
• Fórmula per introduir els fets (optativament) 
 
DENUNCIO 
D’acord amb l’article 259 i següents de la Llei d’enjudiciament criminal, ... (nom i 
cognoms de la persona denunciada), amb domicili a ... (dades del domicili de la 
persona denunciada: carrer, núm., població) 
 
DENUNCIO 
(no cal que hi apareguin els articles pertinents de la Llei d’enjudiciament criminal, ja 
que el denunciant no ha de tenir coneixements jurídics) ... (nom i cognoms de la 
persona denunciada), amb domicili a ... (dades del domicili de la persona denunciada: 
carrer, núm., població) 
 
[Baso aquesta denúncia en els fets següents.] 
 



 
 
Enumeració dels fets 
 
Contingut 
• Cal fer-hi constar: dia, hora, lloc, testimonis, etc. 
• En paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues 
 
FETS / EXPOSICIÓ DE FETS / RELACIÓ DE FETS 
 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
 
 
Fórmula final 
 
Contingut 
• Té l’estructura següent: 
 
Considero que aquests fets poden ser constitutius d’un delicte i els poso en 
coneixement d’aquest Jutjat perquè admeti la denúncia i la tramiti. 
 
Data 
Localitat, dd de mmm de 2005 
 
Signatures 
 
Contingut 
• Cal fer-hi constar la signatura del denunciant o del mandatari 
• No cal que hi constin els noms i els cognoms del denunciant o del mandatari, ja que 
ja han aparegut a l’encapçalament de la denúncia 
• Si signa la denúncia una altra persona a més del mandatari, cal fer-hi constar la 
identificació de la persona que signa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


