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PRESENTACIÓ 

 

És 3 d’abril de 2010. Com sempre, repasso el diari. Entre els molts 

esdeveniments que es narren em crida l’atenció un titular específic: 

“La detenida por la muerte de la niña de Seseña es compañera de 

clase”.  Segueixo llegint. La notícia explica que s’ha trobat el cos de 

Cristina Martín, una nena de 13 anys d’edat, enmig les runes d’una 

fàbrica.  Associo que la detinguda i la víctima han de ser de la 

mateixa edat o similar si estudien a la mateixa classe.  

Dia 4 d’abril de 2010. El pare de la víctima compareix davant els 

mitjans de comunicació. Abatut declara: “ La persona que hagi matat 

la meva filla sortirà de la presó per bona conducta i disposat a tornar 

a fer el mateix. La justícia no és tot el que desitjaríem”. Hores més 

tard, l’adolescent detinguda de 14 anys confessa haver comès el 

crim. El Fiscal de menors demana la pena màxima pels adolescents 

de la seva edat, 5 anys d’internament en un centre i 3 anys de 

llibertat vigilada. Sento per la ràdio que els pares de la víctima no hi 

estan d’acord, que proposen una “Reforma de la Llei Penal del 

Menor”. 

Dit i fet, comença la polèmica. Quatre dies més tard escolto un debat 

de TV3, format per: Pilar Raola, Teresa Font (psicòloga clínica) , Jordi 

Oliveres (advocat de dret penal) i dos periodistes més.  S’explica que 

els successos de Seseña han encetat , una vegada més, la polèmica 

sobre la Llei Penal del Menor.  Hi ha controvèrsia entre els convidats i 

moments de tensió, opinions molt diferents. Escolto amb atenció com 

Pilar Raola s’esgarrifa davant les penes que contempla la Llei del 

Menor. 

 

 



La difícil conciliació entre oportunitat i càstig 

    

5 
 

Jordi Oliveres la corregeix afirmant que la Llei del Menor no imposa 

condemnes, sinó mesures, i que l’objectiu de la llei és recuperar el 

menor.  Raola afirma que pel delinqüent “ és gratuït assassinar” i 

posa en dubte que aquesta reinserció sigui possible. Aleshores, 

Teresa Font constata la possibilitat de readaptació a la societat per 

part del menor, que ja s’ha donat en altres casos. 

El tema m’interessa. Em pregunto : sempre s’ha regulat la 

responsabilitat penal del menor? Què diu la llei vigent actualment? 

Per què hi ha tanta diversitat d’opinions?  Cal reformar-la?. 

M’agradaria investigar-ho, per tant decideixo fer-la tema de la meva 

recerca. De fet, sempre m’ha atret l’àmbit del dret. 

Així doncs, totes aquestes preguntes em porten a la recerca 

d’informació, a conèixer les opinions dels experts sobre el tema, a 

llegir i estudiar de primera mà la Llei Penal del Menor i interpretar-la, 

per tal de donar resposta a les qüestions anteriors i a l’objectiu final 

del meu treball, que és determinar si la Llei del menor és 

efectiva, o en cas contrari, en quins apartats no ho és i per 

tant, com s’hauria de modificar.  

El meu treball es divideix en dos parts clarament diferenciades: 

- La primera part és més teòrica, està formada per un estudi de 

l’evolució de la llei i una interpretació de la llei actual que inclou 

una descripció de tot el procés penal i els seus interventors i 

m’ha de permetre tenir una visió general i més objectiva de la 

Llei del Menor, allunyada de l’opinió i l’escàndol mediàtic. 

- La segona part és de caire més pràctic i es compon d’un estudi 

de la delinqüència juvenil a Catalunya a partir de dades 

quantitatives (població en justícia juvenil, nombre d’ordres i 

mesures, reincidència...) per tal d’avaluar l’efectivitat de la llei, 

així com d’una anàlisi sociològica d’aquesta (enquestes, 

entrevistes, retalls de premsa...). 
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Pel què fa a la metodologia emprada, he pretès utilitzar diferents 

fonts i mètodes per saber el màxim possible sobre el tema. He seguit 

dos processos diferents que es corresponen amb les diferents parts 

del treball. Pel què fa al primer apartat, degut a la seva naturalesa 

conceptual, el procediment que he utilitzat ha estat bàsicament la 

lectura del Codi Penal, la Llei Penal del Menor i també d’altres llibres 

relacionats amb el tema, d’un gran nombre d’articles publicats en 

pàgines web i de revistes jurídiques. Pel segon apartat he utilitzat 

una metodologia  basada en la recerca, la investigació, la creació de 

nova informació basada en enquestes, entrevistes, contacte amb 

experts en el tema, assistència a un judici de menors, interpretació 

de dades, recull de notícies de premsa i visualització de debats entre 

d’altres.  

Durant l’elaboració del treball m’he trobat bàsicament amb tres 

dificultats, la primera el difícil accés a dades sobre delinqüència 

juvenil degut a l’extrema protecció de la informació que hi ha 

actualment. En segon lloc, el vocabulari específic que s’utilitza en 

l’àmbit jurídic. Finalment, ha estat difícil obtenir informació purament 

objectiva. 

El treball finalitza amb un annex on s’inclou una part dels documents 

específics del procediment penal descrit, les entrevistes realitzades 

als professionals i una mostra de les enquestes distribuïdes a la 

població. 
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INTRODUCCIÓ 

La Llei Orgànica Reguladora de la Responsabilitat Penal del Menor  ( o 

Llei Orgànica 5/2000) està constantment en el punt de mira de la 

nostra societat. . Es tracta d’un tema controvertit, però marcadament 

important. Això ha provocat que el debat esdevingui d’especial 

rellevància i per tant, estigui envoltat d’un gran ressò mediàtic, 

juntament amb un extens contrast d’opinions. Jutges, advocats, 

polítics, mitjans de comunicació i víctimes han expressat la seva 

opinió. Gairebé tothom sembla coincidir en la necessitat de regular la 

responsabilitat penal dels menors i per tant excloure’ls del marc 

judicial dels adults, però evidentment legislar en aquesta direcció 

significa delimitar límits d’edat per a la intervenció penal, mesures i 

en general, tot un procediment judicial específic.  

De fet, la necessitat de promulgar una Llei Reguladora de la 

Responsabilitat Penal dels Menors ja ve exigida per allò establert en 

la Llei orgànica 4/1992 Reguladora de la Competència i el 

Procediment dels Jutjats de Menors, Llei que ja es reconeixia a ella 

mateixa com a tan sols “un avenç d’una necessària renovació de la 

legislació sobre menors, que ha de ser objecte de reformes o 

mesures legislatives posteriors”. Així com per una moció aprovada pel 

Congrés dels Diputats el 10 de maig de 1994, que perseguia millorar 

el marc jurídic de protecció del menor.  Finalment, era necessària  

d’acord amb el  Codi Penal de 1995, que en l’article 19 exigeix una 

llei específica pels menors de 18 anys que cometin actes delictius, ja 

que aquelles persones que hagin complert els 18 anys han d’entrar 

obligatòriament dins el Codi Penal convencional. 

Evidentment, si el Codi Penal parlava d’una edat màxima, els 18 

anys, per referir-se a la responsabilitat penal dels menors, també era 

necessària una edat mínima per a la intervenció penal, que 

actualment s’ha situat en els 14 anys.  



La difícil conciliació entre oportunitat i càstig 

    

8 
 

Això és degut a la creença i constatació que les persones menors de 

14 anys cometen delictes generalment irrellevants i que si en un 

determinat cas, aquestes infraccions generen alarma social, els 

recursos que es disposen en assistència civil i el mateix àmbit familiar 

són suficients per a donar una resposta efectiva per a corregir 

determinats comportaments transgressors. Per tant la llei  estableix 

que “ no és necessària la seva inclusió dins l’aparell judicial 

sancionador de l’Estat” (Exposició de motius, Llei 5/2000 Orgànica 

Reguladora de la Responsabilitat Penal del Menor ). 

Així doncs, si en general l’aprovació de qualsevol llei ja pot resultar 

conflictiva, en tema de menors, i per la seva gran condició, la 

controvèrsia és encara més gran, però també necessària, ja que és 

important que la Llei sorgeixi d’un profund estudi de la societat i que 

garanteixi i respecti tant els drets del menor com els de la víctima, 

buscant mesures innovadores i extrajudicials. No hem d’oblidar que 

de l’efectivitat de la Llei en depèn el futur de la societat. És 

especialment important doncs que la Llei eviti la reincidència, sempre 

respectant el suprem interès del menor.  

Molts experts asseguren que la llei és adequada i el sistema actual té 

garanties i és eficaç, per això rebutgen una reforma. D’altres, afirmen 

que s’atorguen massa competències als jutges, o a les Comunitats 

Autònomes.  

Per a molts,  els límits d’edats establerts en la llei són una barreja 

incoherent i d’altres consideren una barbàrie l’ internament d’un 

menor en un període llarg de temps.   

Tot aquest garbell de qüestions i dubtes em va induir doncs,  a la 

recerca de dades, a contrastar les opinions dels experts que estudien 

aquest tema i a elaborar una interpretació el màxim d’objectiva de la 

llei  per tal de poder resoldre tots els interrogants. 
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1. Evolució de la Llei Orgànica1 Reguladora de la 

Responsabilitat Penal del Menor 

 

Evidentment, va caldre un llarg procés fins a crear l’actual Llei 

Orgànica 5/2000. 

La creació d’una justícia juvenil, suposava molt més que la redacció 

d’un seguit de lleis. Significava la necessitat de delimitar què entén la 

societat per infància i adolescència, per primera vegada considerades 

etapes de desenvolupament de l’ésser humà, un fet impensable en 

èpoques anteriors, com ara l’Edat Mitjana.  

De fet, tal i com diu F. PEDRET, advocat i secretari d’acció política del 

PSC “ La infància no ha existit sempre. La infància és un feliç invent 

de la Il·lustració,  és filla de les llums i la raó, i és una de les 

principals conquestes conceptuals humanitàries” . Això significa que 

avui en dia considerem que l’infant, per la seva manca de maduresa 

física i mental, necessita, per tal de garantir el seu ple 

desenvolupament, una protecció i cura especials, i sens dubte, una 

protecció jurídica adequada. 

Ara bé, un cop introduït el concepte d’infant pels volts dels segles 

XVII-XVIII, no va ser fins al segle XIX i dins un context de profundes 

transformacions socials, que en el camp jurídic va començar a 

plantejar-se la creació d’una justícia penal juvenil. Els primers 

tribunals sorgiren als Estats Units, sota una ideologia positivista i 

rehabilitadora. 

 

 

1- Llei orgànica: llei prevista a la Constitució Espanyola que requereix el vot favorable per majoria 
absoluta dels membres del Congrés dels Diputats. 
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A l’Estat espanyol, durant el mateix segle i sota l’ impuls del 

moviment codificador2, es varen començar a donar els primers passos 

i es va començar a legislar. Tot i així, si observem a grans trets la 

justícia de menors a partir d’aquest període, ens adonarem que és 

bàsicament correccional.  

De fet, el Codi Penal de 1822 va 

optar per considerar no imputables 

als menors de 7 anys, i pels menors 

de 7 a 17 anys, i encara que no 

existís una legislació específica, 

recomanava seguir una investigació. 

                                                                     Centre Menors Alcalá de Henares anys 20 

És important remarcar que la única institució que actuava com a 

centre específic pels infractors menors era a Alcalà de Henares, que 

va ser transformada en un reformatori a principis del segle XX.  

Més tard, en el Codi Penal de 1848, ja es va eximir de responsabilitat 

als menors de 9 anys i  es sotmetia a consideració la capacitat de 

discernir, és  a dir, de distingir entre el bé i el mal,  dels menors 

entre 9 i 15 anys. Pel què fa als joves de 15 a 18 anys la 

responsabilitat també s’atenuava en funció del discerniment. Com 

podem veure, el Codi Penal anava evolucionant i esdevenia més 

protector amb els més joves.  

 

 

 

 

2-Moviment codificador:  procés que s’inicia a Europa a finals del segle XVIII que consisteix en la creació 

d’un dret civil mitjançant la recopilació de tot el material legislatiu, per tal de formar un cos únic i 

ordenat. 
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L’any 1904, es va promulgar a Espanya la primera Llei de Protecció a 

la Infància, que es dedicava principalment a la protecció de la salut 

física i moral dels menors de 10 anys i que va derivar, l’any 1908 en 

les anomenades Juntes Provincials, que varen transformar-se pels 

volts de 1920 en els primers Tribunals per nens. 

Tots aquests canvis varen desembocar en una reforma del Codi Penal 

l’any 1928, que ja va establir la responsabilitat penal als 16 anys. 

Aquests varen constituir els primers passos cap al Codi Penal actual. 

No va ser fins l’any 1948, que va sorgir un Model Tribunal més 

unipersonal. L’11 de juny del mateix any s’aprovà la Llei de Tribunals 

Tutelars de Menors, que va establir un sistema de jurisdicció especial 

per menors: la responsabilitat penal continuava situant-se als 16 

anys i pels menors de 16 s’aplicaven mesures, que eren escollides pel 

jutge enlloc de les penes habituals. A més, els Tribunals Tutelars de 

Menors tenien facultats reformadores i protectores: 

-Reformadores: actuaven quan el menor de 16 anys havia comès 

algun delicte o falta. També quedaven sota tutela del Tribunal aquells 

menors amb conductes indisciplinades o simplement irregulars.  En 

definitiva, la gravetat del delicte no era un element important per 

decidir la correcció del menor. 

-Protectores: es donava protecció jurídica als menors de 16 anys i si 

s’esdevenia el cas, es privava als pares de la seva tutela.  

Posteriorment, durant la Transició espanyola es va viure un llarg 

procés pel què fa a la realitat penal dels menors. L’any 1978 es va 

promulgar la Constitució Espanyola, que va introduir una concepció 

diferent, que donava gran importància al respecte dels drets del 

menor. 
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 A més, amb l’entrada d’Espanya a la Unió Europea l’any 1986 i la 

consegüent subscripció a les convencions internacionals de les 

Nacions Unides, la Llei de Tribunals Tutelars de Menors va quedar 

pràcticament inaplicable, fins que el Tribunal Constitucional va 

inhabilitar-la. 

Per aquest motiu, el Parlament espanyol va elaborar la Llei Orgànica 

4/1992 Reguladora de la Competència i el Procediment dels Jutjats de 

Menors. Es tractava d’una llei de caràcter pal·liatiu, i la seva edat 

d’aplicació s’estenia dels 12 als 15 anys. El jutge aplicava les 

mesures, però sempre amb garanties processals i constitucionals pel 

menor. 

L’última reforma del Codi Penal va produir-se l’any 1995,  que encara 

vigent actualment, va elevar l’edat de responsabilitat penal als 18 

anys.  

Tres anys més tard, sota la presidència de José Maria Aznar, es va 

enviar al Parlament un esborrany d’un Projecte de Llei que regularia 

la responsabilitat penal dels menors. Però el projecte va resultar 

polèmic i conflictiu, sobretot pel límit d’edat mínim per la intervenció 

penal, que s’estipulava en els 13 anys, així com per altres lleis 

sancionadores. Aquest fet  va provocar el retard de la Llei Orgànica 

5/2000 de la Responsabilitat Penal del Menor,(llei que s’aplica 

actualment als menors entre 14 i 18 anys). 

L’evolució és clara i els canvis evidents, no només pel què fa a les 

edats penals, sinó també pel reconeixement i el respecte als drets 

fonamentals dels menors, que han d’ésser obligatòriament presents 

en tots els processos que tinguin lloc en els Jutjats de Menors. 

L’objectiu és ara aplicar mesures educatives, que condueixin a 

l’efectiva reinserció. 
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 Així doncs, els principals canvis que ha experimentat la llei han 

estat: 

-S’ha instaurat la responsabilitat civil derivada del delicte, això 

significa que els pares o responsables legals del menor han de 

respondre solidàriament davant la víctima, si aquesta decideix exercir 

el seu dret a reclamar responsabilitats civils. 

 

- En cas que el menor assoleixi la majoria d’edat  durant l’execució 

d’una  mesura imposada en sentència, s’ha establert que aquest 

haurà de continuar amb el seu íntegre compliment. 

 

- Existeixen altres mesures aplicables als menors i se n’ha modificat 

la durada, que s’ha incrementat sobretot en els casos d’internament. 

 

-  S’ha definit molt més clarament el procediment penal a seguir el 

qual destaca per la seva formalitat i rigor a l’hora de la defensa dels 

drets de les parts.  

A diferència de les lleis aplicables als adults, no regeix el Principi de 

Proporcionalitat entre Fet i Acció, sinó el Principi d’Intervenció Judicial 

Mínima. Les mesures no es consideren penes i fins i tot, se’n 

contemplen algunes d’extrajudicials com la reparació i conciliació amb 

la víctima. Cal remarcar també que la Llei atorga competència, pel 

què fa a l’execució de les mesures, a les diferents Comunitats 

Autònomes. 

D’altres reformes s’han esdevingut en els darrers anys. Una primera 

reforma va tenir lloc davant l’aprovació, l’any 2000, de la llei orgànica 

7/2000, que modificava alguns articles del Codi Penal relacionats amb 

el terrorisme, trets que afectaven conseqüentment a la llei 5/2000.  
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 Una segona modificació de la llei  s’introduí mitjançant la Llei 

Orgànica 9/2000 que va suspendre l’aplicació de l’article 4 de la llei 

5/2000, que fa referència als majors entre 18 i 21 anys , als quals es 

va abolir de l’aplicació de la llei de forma provisional, únicament per 

un termini de dos anys, des de l’entrada en vigor de la llei 5/2000. 

Aquests joves passaren a integrar-se en el Codi Penal ordinari. 

Una nova reforma va establir la Llei Orgànica 8/2006 i va introduir 

canvis de nou; tornant a integrar l’aplicació de la llei, ara però 

únicament facultativa, a joves de 18 a 21 anys. Tot i així, s’aplica 

molt esporàdicament. Estipulava també l’ampliació de les mesures 

d’internament en règim tancat, l’ increment de les mesures 

imputables per faltes i la possibilitat d’imposar més d’una mesura per 

delicte. 

Com podem veure, regular la responsabilitat penal del menor, establir 

els límits d’edat i capacitat de discerniment i a la vegada escollir 

mesures apropiades, que apropessin a una favorable reinserció, fou 

un procés dificultós.  

L’evolució des d’una filosofia correccional, que no mostrava cap 

interès o preocupació sobre les causes que empenyien a un menor a 

delinquir i que deixava de banda qualsevol tema relacionat amb la 

prevenció i educació, fins a un Model Tutelar que considera al menor 

com a un “malalt” a qui cal curar, és força clara. 

 Tot i així, avui en dia la llei encara suscita debat i polèmica. Avenços 

i retrocessos, reformes demagògiques i legislacions a cop de notícia 

són els problemes que es presenten actualment.  
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El Model Tutelar és per alguns, l’únic model acceptable en un Estat 

Social i Democràtic de Dret, com és l’Estat Espanyol, però és evident 

que la llei ha d’adaptar-se als canvis socials i ha de saber equilibrar la 

difícil balança entre càstig i oportunitat.  

El legislador ha de submergir-se, investigar com i perquè es gesta el 

delinqüent i ser molt conscient de la importància d’aquesta llei. De 

fet, tal i com va dir el filòsof i matemàtic Pitàgores “Eduqueu els 

nens i no serà necessari castigar als homes” en el fons, la Llei 

de Responsabilitat Penal del Menor és el principi, i la base on s’ha de 

sustentar el Codi Penal. 

 

Policia amonestant a un menor 
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2.INTERPRETACIÓ DE LA LLEI PENAL DEL MENOR  

2.1 DESCRIPCIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA REGULADORA DE LA 

RESPONSABILITAT PENAL DEL MENOR  

Tal i com indica el seu nom, la Llei Orgànica Reguladora de la 

Responsabilitat Penal del Menor és una llei que s’aplica únicament a 

persones menors d’edat. A l’Estat espanyol la majoria d’edat ve 

estipulada pel Codi Civil3; que actualment considera menors totes 

aquelles persones que no hagin complert els divuit anys ( article 315 

del Codi Civil).  

Tot i així, la Llei exclou de qualsevol responsabilitat penal a aquelles 

persones menors de 14 anys. A aquestes, se’ls imposaran les normes 

de protecció de menors previstes en el Codi Civil. Així doncs, els 

infants menors de 14 anys es situen fora de l’àmbit penal a l’Estat 

Espanyol, ja que no es creu necessària cap regulació penal per aquest 

grup d’edat. Per tant, seran els pares o tutors legals del menor els 

únics responsables de totes les accions penals que aquest cometi. 

És important destacar també que la llei contempla dos trams d’edat a 

efectes sancionadors i processals: un tram que s’estén dels 14 als 15 

anys i un altre dels 16 als 17 anys. 

Pel què fa a les sancions, aquestes franges són determinants ja que 

condicionen el fet d’escollir un tipus de mesura i influeixen també en 

la seva durada.  

A efectes processals, també el grup d’edat serà molt important, 

sobretot pel què fa a la concessió de prerrogatives4.  

 

 

3-Codi civil: recull de normes jurídiques del dret civil espanyol. 

4- Prerrogatives: privilegi o dret del qual gaudeix una persona. 
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En definitiva, la Llei Penal del Menor s’aplica únicament a aquelles 

persones entre els 14 i els 18 anys que cometin un fet considerat 

delicte5 o falta6
 
pel Codi Penal o la resta de lleis especials ( sempre 

que no es doni cap de les causes d’exempció o extinció de 

responsabilitat criminal previstes en el vigent Codi Penal).   

En aquest sentit, quan parlem de Llei del menor, hem d’entendre que 

parlem d’una Llei penal7 i que pertany al Dret penal8, ja que aquesta 

llei s’aplica únicament davant la realització d’una infracció penal9.  Ara 

bé, aquesta no deixa de ser una llei especial, ja que l’interès del 

menor és un element determinant en tot el procés,  i la  intervenció 

educativa predomina en tota la llei. 

A més a més, als menors se’ls garanteixen “ tots els drets reconeguts 

en la Constitució i en l’Ordenament Jurídic, particularment en la Llei 

orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, així com en la 

Convenció sobre els Drets del Nen del 20 de novembre de 1989 i en 

totes aquelles normes sobre protecció de menors contingudes en els 

Tractats vàlidament celebrats per Espanya”. ( article 1.2 de la LM). 

És important remarcar que les edats esmentades fan referència 

sempre al moment en què es comet la infracció, ja que si el límit 

d’edat és sobrepassat durant la tramitació del procés, això no ha de 

tenir rellevància sobre l’aplicació de la Llei, d’acord amb el criteri lògic 

tempus regit actum, que exigeix prendre consideració de l’edat que 

tenia el menor en el moment de cometre el delicte. 

 

5- Delicte: Acció o omissió tipificada i penada per la llei. 

6- Falta: segons l’article 10 del CP, delicte castigat amb una pena lleu. 

7- Llei penal: llei prevista pel Codi Penal. 

8-Dret penal: conjunt de normes i disposicions que regulen la imposició de les penes als autors dels 
delictes i faltes. 

9-Infracció penal: delictes i faltes penats per la Llei. 
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 La llei vigent actualment coneguda amb el nom de Llei 5/2000 va 

formular-se el 12 de gener de l’any 2000 i va entrar en vigor el 13 de 

gener de l’any següent.  Després de 5 anys de la seva aplicació,  el 

Ministeri de Justícia va modificar la llei. La reforma va ser impulsada 

principalment per la repercussió mediàtica i l’impacte que alguns 

delictes greus comesos per menors d’edat van causar a la societat, 

així com algunes mancances que s’havien detectat al fer balanç de la 

llei. 

D’aquestes modificacions en va sorgir la Llei orgànica 8/2006. 

 

 

El Codi Penal i la Llei Penal del Menor 
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2.2 EL PROCEDIMENT PENAL SEGONS LA LLEI PENAL DEL 

MENOR 

              2.2.1 SUBJECTES INTERVENTORS EN EL PROCEDIMENT PENAL 

                        2.2.1.1 EL JUTGE DE MENORS 

La competència de l’aplicació de la llei recau, en primera instància i 

tal i com estableix l’article 2.1 de la LM, sobre el Jutge de Menors,  

que una vegada coneguts i valorats els fets, haurà de pronunciar-se 

sobre la responsabilitat penal10 i la responsabilitat civil11 que es derivi 

d’aquests actes, és a dir, dictar una sentència corresponent. A més, 

també haurà de vetllar pel compliment i l’execució de la sentència 

dictada. Així doncs, el Jutge de Menors és aquell qui coneix, valora, 

aplica, dicta i executa la Llei del Menor. 

L’Audiència Provincial actuarà en segona instància, en cas 

d’interposició d’un recurs d’apel·lació davant les sentències dictades 

pel Jutge de Menors, tal i com manifesta l’article 41.1 de la LM. 

Pel què fa a la competència territorial, cal tenir en compte que el 

Jutge de Menors a qui correspondrà l’autoritat per a un determinat 

cas serà el magistrat del lloc on s’hagi comès el delicte, segons la 

norma general forum delicti comissi. que estableix que la 

competència territorial correspon sempre al Jutge de Menors del lloc 

on s’hagi comès el delicte. 

 

 

 

10-Responsabilitat penal: conseqüència jurídica de la violació de la llei.  

11-Responsabilitat civil: obligació econòmica que resulta com a conseqüència d’una negligència. 
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2.2.1.2 EL FISCAL DEL MENORS 

Com ja he esmentat prèviament, la Llei del Menor és una llei especial, 

amb característiques pròpies i específiques. Tan és així,  que la 

mateixa llei atorga al Fiscal l’autoritat per entregar-se plenament al 

Principi d’Oportunitat i Reinserció del menor, però sempre vetllant pel 

respecte a la legalitat, funció principal del seu càrrec.  

De fet, el Fiscal de Menors és aquell a qui correspon la defensa dels 

drets del menor, la direcció de la investigació dels fets i l’impuls de 

tot el procés i alhora la defensa de l’interès públic. 

És competència del Fiscal valorar la participació del menor i proposar 

mesures de contingut educatiu i sancionador, a més de dur a terme la 

mediació, que s’iniciarà quan es consideri que la gravetat del delicte i 

la seva naturalesa permetin una solució extrajudicial. 

A més, el Ministeri Fiscal juntament amb el Jutge de Menors “han de 

vetllar per la protecció dels drets de les víctimes i dels perjudicats per 

les infraccions comeses pels menors”(article 4 de la LM). 

 

            2.2.1.3 L’ADVOCAT DEL MENOR O DEFENSA 

És important recordar que en el procés penal contemporani regeix 

sempre la presumpció d’innocència i per això la fase instructora 

(moment en què es comuniquen tots els actes o fets comesos als 

òrgans instructors) no només anirà dirigida a la investigació del 

delicte imputable, sinó a acreditar la innocència de l’imputat.  

Per això, i degut a que el procés penal de menors no està orientat 

cap al principi de ius puniendi, és a dir, a la facultat sancionadora de 

l’Estat, sinó a la rehabilitació del menor, durant la fase instructora es 

podrà decidir si és o no convenient continuar el procés, sempre 

d’acord amb el suprem interès del menor. 
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Per tots aquests motius, els actes de la defensa estan dirigits a 

acreditar: la inexistència del fet, la falta de proves que demostrin la 

participació del menor en els fet o bé demostrar la concurrència 

d’alguna causa d’exempció o extinció de la responsabilitat criminal, 

així com trobar una solució extrajudicial que finalitzi el procés sense 

necessitat d’un judici.  

               2.2.1.4 L’ADVOCAT DE LA VÍCTIMA O ACUSACIÓ PARTICULAR 

L’Acusació particular consisteix bàsicament en la defensa de la 

víctima o del perjudicat i de tots els seus drets i ha estat molt 

reforçada  amb la última modificació de la llei, la Llei Orgànica 

8/2006. Aquesta llei considera l’acusador particular, és a dir, el 

representant de les persones directament ofeses pel delicte,  com a 

una part principal del procés judicial.  

Se li atorga doncs el dret d’exercitar l’Acusació durant tot el procés, 

proposant proves que desvirtuïn la presumpció d’innocència del 

menor i en demostrin la culpabilitat, participant en totes les 

audiències que es celebrin i plantejant  la imposició de sancions i 

d’una responsabilitat civil sempre que aquestes mesures siguin 

contemplades per la llei. 

 

                  2.2.1.5 L’EQUIP TÈCNIC 

És una de les parts més importants en el procediment penal dels 

menors, ja que es tracta d’un grup d’experts ( psicòlegs, 

assessors...), que hauran d’informar al jutjat sobre la situació 

psicològica, social, educativa, laboral i familiar del menor o qualsevol 

altra circumstància que resulti rellevant per a l’aplicació de les 

mesures.  

 



La difícil conciliació entre oportunitat i càstig 

    

22 
 

També hauran de notificar al Jutjat sobre l’evolució del menor des 

que va cometre el delicte i fins el moment del judici. La seva 

rellevància recau en el fet que, per tot el seguiment que ha realitzat 

del menor, és capaç d’escollir les mesures més adequades per a cada 

infractor i adequar-les a la situació única i  específica de cada menor. 
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  2.2.2  ESTRUCTURA I FASES DEL PROCEDIMENT PENAL DE MENORS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DENÚNCIA O 

ATESTAT 

 (Veure annex 1 pàgs. 1-10) 

 

( 

( 

 La denúncia o l’atestat són l’inici del 

procediment, que pot realitzar-se de dues 

maneres: 1. Per instància de part; si el 

particular perjudicat  interposa una 

denúncia. 2.D’ofici;  si s’inicia el 

procediment a través de l’actuació policial, 

que interposarà un atestat. 

DETENCIÓ I DECLARACIÓ 

DEL MENOR 

En iniciar-se la fase de detenció i la 

posterior declaració del menor, cal 

recordar que aquest té prioritat absoluta a 

la comissaria Un cop acabada la declaració, 

el menor passarà a disposició judicial i la 

fiscalia decidirà la seva posada en llibertat 

o bé  la demanda de mesures cautelars. 

 

OBERTURA DE L’EXPEDIENT O 

FASE D’INSTRUCCIÓ 

 (Veure annex 1 pàgs. 11-18) 

Posteriorment, es produeix l’obertura de 

l’expedient davant la Fiscalia de Menors , que 

és l’encarregada d’instruir el cas i de demanar 

més proves com ara l’informe de l’equip 

tècnic ( veure annex 1 pàgs. 11-17) la 

declaració de la víctima o bé la pràctica de 

diligències. Si el delicte és considerat poc 

greu, es pot produir el dessistiment de 

l’expedient ( veure annex 1 pàg. 18) 

 

ESCRIT DE QUALIFICACIÓ 

FISCAL 

(Veure annex 1 pàgs 19 i 20) 

El següent pas és l’elaboració de l’escrit de 

qualificació fiscal, que es limitarà a determinar 

les següents conclusions: 

- La qualificació legal dels fets. 

- La participació del processat. 

- Els fets que constitueixin atenuants o 

agreujants del delicte o alguna causa 

d’exempció de responsabilitat criminal. 

- Les penes que pertoquen al processat 
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L’AUDIÈNCIA PRELIMINAR 

 (Veure annex pàgs. 23 i 24) 

L’audiència preliminar constitueix una de les 

parts més importants del procés. Es tracta 

d’una primera trobada del menor amb el 

Jutge on aquest pot conformar-se i 

reconèixer els fets, acceptant una mesura 

prèviament estipulada. En aquest cas es 

dictaria una sentència sense necessitat de 

celebrar judici. O bé, el menor pot no 

admetre la seva culpabilitat. En aquest cas, 

el procés continua i es celebra un judici. 

 

CELEBRACIÓ DEL JUDICI 

El judici constitueix el punt culminant del 

procés penal dels menors. Evidentment, 

tenen el dret a assistir-hi totes les parts i 

tots els subjectes que intervenen en el 

procediment penal. Es posen en pràctica els 

mitjans de prova sol·licitats per la Fiscalia 

durant la fase d’instrucció i poden acudir-hi 

fins i tot testimonis dels fets. 

 

SENTÈNCIA 

Un cop finalitzat el judici es dictarà una 

sentència en un termini màxim de 5 dies, que 

pot  ser de dos tipus: 1. Condemnatòria: si 

s’obliga al menor a executar una mesura. En 

cas de desacord amb la mesura interposada, 

sempre es podrà sol·licitar un recurs 

d’apel·lació 2. Absolutòria: si s’eximeix de 

culpabilitat al menor. El fiscal o  l’Acusació 

Particular també podrien sol·licitar un  recurs 

en cas de desacord.  

 

 

 ALL·LEGACIONS 

(Veure annex 1 pàgs. 21 i 22) 

 

Realitzat l’escrit de qualificació fiscal, 

l’advocat defensor pot realitzar un 

document amb les al·legacions oportunes, 

sempre aportant justificacions. 
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2.2.3 ESMENES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE DURANT EL PROCÉS 

PENAL 

      2.2.3.1 ELS DRETS I LES RESPONSABILITATS DEL MENOR 

El menor ha de ser informat de tots els seus drets ja sigui per part 

del Jutge de Menors, del Ministeri Fiscal o bé d’un agent de policia, en 

un llenguatge clar i entenedor. Aquests drets són els següents: 

- Dret a escollir un advocat per a la seva defensa o bé a que li sigui 

assignat un advocat d’ofici. 

- Dret a entrevistar-se amb l’advocat fins i tot abans de declarar i 

dret a la presència del lletrat durant la declaració. 

- Dret a participar, proposar i sol·licitar unes determinades 

diligències. 

- Dret a ser escoltat pel Jutge o el Tribunal abans que aquests 

prenguin qualsevol decisió que l’afecti personalment. 

- Dret a rebre tota l’ajuda psicològica o mèdica que  el menor 

necessiti mentre duri la seva detenció, que no pot sobrepassar el 

temps estrictament necessari per realitzar les investigacions 

oportunes i, en cap cas, les 24 hores. 

Aleshores, el menor ha de ser posat en llibertat o bé a disposició del 

Ministeri Fiscal, que haurà de decidir, dins les 48 hores després de la 

seva detenció,  sobre el seu alliberament o bé la seva posada a 

disposició judicial (segons l’article 17 de la LM). 
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          2.2.3.2 EL DESSISTIMENT DE L’EXPEDIENT 

A més, el Fiscal no obrirà expedient en cas que els fets denunciats es 

considerin delictes menys greus sense violència ni intimidació i 

sempre que el menor no sigui reincident. Tot i així, el Fiscal sempre 

comunicarà el fet a l’Entitat Pública de la Comunitat Autònoma 

corresponent, ja que si s’escau s’adoptin mesures de protecció i 

educació pel menor.  

Ara bé, el fet de no obrir l’expedient no impedirà, en cap cas, que es 

realitzin tots els tràmits per determinar la responsabilitat civil 

corresponent. 

 

          2.2.3.3 LA MEDIACIÓ 

Com ja he esmentat anteriorment, durant el procediment penal i 

mentre té lloc l’acta de l’audiència, pot aplicar-se la medicació, una 

de les principals novetats de la Llei 5/2000.  Es considera una novetat 

ja que, tot i que a Catalunya aquest programa ja va ésser aprovat 

pels volts dels anys 90, aleshores encara va constar amb les 

limitacions de la llei 4/92, Reguladora de les Competències i els 

Procediments dels Jutjats de Menors, que estava orientada cap al 

correccionalisme. Es tracta doncs d’un programa que s’ha 

desenvolupat de forma força lenta a Espanya i que ha estat impulsat 

gràcies als canvis que s’han produït a Europa en els darrers 40 anys 

en temes de justícia juvenil.  

Aquests avenços han tingut a veure principalment, amb la recerca de 

noves formes de reacció, és a dir, de noves mesures, alternatives a l’. 

És precisament aquesta l’essència del programa de mediació i 

reparació vigent actualment. 
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 La mediació s’aplica doncs als menors que hagin comès un delicte o 

falta i és  la possibilitat de proposar la conclusió de l’expedient i dels 

càrrecs que se’l imputen,  sempre que el menor hagi reparat, o es 

comprometi a reparar el dany causat a la víctima ( i aquest hi estigui 

conforme), evitant així la continuació del procediment judicial.  

La mediació consisteix doncs en sobreposar el reconeixement dels 

fets comesos,  les seves conseqüències, així com la solució del 

conflicte, a una possible sanció.  

La competència de l’aplicació d’aquest programa recau en el Ministeri 

Fiscal  que d’acord amb allò establert en l’article 19 de la Llei Penal 

del Menor només podrà ordenar la seva aplicació en cas que es tracti 

de: “delictes sense violència o intimidació, situacions en què el menor 

assumeixi el compromís de reparar el dany a la víctima o bé 

situacions en què el menor es comprometi a participar en una 

activitat educativa proposada per l’Equip tècnic”. 

Pel què fa a la responsabilitat civil, aquesta es pot afegir al procés de 

mediació, sempre que s’arribi a un acord mutu entre ambdues parts. 

 

2.2.4 MESURES APLICABLES ALS MENORS I NORMES QUE LES 

DETERMINEN 

Tal i com ja s’ha esmentat, en la part final del Procés Penal de Menors 

té lloc la sentència dictada pel Jutge de Menors, i és possible que 

aquesta sigui condemnatòria. Les sentències condemnatòries, tal i 

com indica el seu nom, són aquelles en què s’imposa una condemna. 

 És a dir, aquelles sentències en què el Jutge de Menors escull una 

mesura que el menor haurà de complir obligatòriament ( després 

d’interposar-se els recursos d’apel·lació corresponent). 
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  El Jutge de Menors té plena competència per a determinar la 

mesura que li sembli més adequada per tal que la compleixi el 

menor, sempre respectant la llei, en funció del delicte comès i de la 

situació social, econòmica i familiar en què el delinqüent es trobi 

(avaluada per l’Equip Tècnic) així com aquella mesura que millor 

encaixi amb les propostes de la Fiscalia de Menors, l’Equip Tècnic, 

l’Acusació Particular i la mateixa Defensa.  

És important recordar que en la Llei Penal del Menor, així com en el 

Codi Penal en general, regeix el principi de Nullum crimen, nulla 

poena, sine lege, l’anomenat principi de la legalitat, que estableix que 

la llei, aprovada pel poble, és l’encarregada de determinar quin tipus 

de delicte s’ha comès i quina mesura li correspon. 

Per aquest motiu , la Llei del Menor determina en l’article 7.1 totes 

les mesures imposables als menors d’edat i regula la forma com han 

de ser dutes a terme.  

Aquest apartat de la llei és un dels que més polèmica ha suscitat, 

entre aquells que l’han considerat excessivament permissiu i aquells 

que insisteixen en la reinserció, la rehabilitació i la reeducació com a 

valors que han d’estar necessàriament presents dins l’àmbit penal del 

menor i sobretot, en les condemnes.  

El principi de l’oportunitat i el del càstig s’intenten conciliar al llarg de 

tota la llei, sempre remarcant que es tracta de mesures social-

educatives que busquen assolir la ressocialització, sent aquesta el 

fonament de tota la llei.   

 És important  tenir en compte que aquestes mesures estan 

ordenades en la llei segons la restricció dels drets, és a dir, de més 

greus a menys greus ( d’internament a amonestació), fet que facilita 

el principi acusatori, és a dir, el Ministeri Fiscal proposa una mesura i 

el Jutge de Menors no pot imposar-ne una de més greu. 
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D’altra banda, també es pot donar la substitució d’una mesura per 

una altra ( que mai pot ser més greu).  

Es contemplen un total de 14 mesures: 5 privatives de llibertat i 9 no 

privatives de llibertat. A més, per tal de facilitar la detecció de l’ 

incompliment de les mesures, aquestes indiquen molt clarament el 

seu contingut i les obligacions del menor.  

Podem dividir-les en tres grups: el primer grup inclou les mesures 

que priven la llibertat del menor, el segon grup engloba mesures no 

privatives de llibertat i el tercer és un grup específic per aquells 

menors que necessitin tractament terapèutic ( independentment de si 

es tracta, o no, de mesures que priven la llibertat). 

Les mesures que es presenten són les següents: 

 

        2.2.4.1 MESURES QUE PRIVEN LA LLIBERTAT 

 

 . Internament en règim tancat: és a dir, obligatòria 

residència en un centre on es desenvoluparan totes les 

activitats formatives, educatives, laborals i d’oci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jove en un centre de menors 
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 Internament en règim semiobert: els joves a qui se’ls 

apliqui aquesta mesura residiran en un centre però podran 

realitzar determinades activitats ( educatives i laborals) fora 

d’aquest. 

 

 Internament en règim obert: les persones sotmeses a 

aquesta mesura duran a terme totes es activitats educatives 

fora del centre. 

 

 Arrest de cap de setmana: els joves sotmesos a aquesta 

mesura s’estaran en un centre o  al seu domicili  fins a un 

màxim de 36 hores des de la tarda o nit del divendres i fins 

la nit del diumenge.  

 

2.2.4.2 MESURES QUE NO PRIVEN LA LLIBERTAT  

 Assistència a un centre de dia: els adolescents  residiran en 

el seu domicili habitual i acudiran a un centre a realitzar les 

activitats educatives, laborals o d’oci. 

 

 Llibertat vigilada: aquesta mesura consisteix en fer un 

seguiment de les activitats de la persona i la seva 

assistència a l’escola, al lloc de treball, entre d’altres. 

 

 

 Prohibició d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima: la 

mesura impedirà al menor acostar-se a la víctima, o als 

seus familiars o bé qualsevol persona que determini el 

jutge. 
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 Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu: 

aquesta condemna  obliga al menor a conviure, durant el 

temps que estableixi el jutge, amb una  família diferent a la 

seva o bé  

amb un grup educatiu, curosament seleccionat.  

 

 Prestacions en benefici de la comunitat: aquesta condemna 

ha de comptar sempre amb l’aprovació de qui l’haurà de 

complir i consisteix en la realització d’activitats no 

retribuïdes i beneficioses per aquelles persones en situació 

de precarietat.  

 

 Realització de tasques socioeducatives. 

 

 

 Amonestació: es tracta de la reprimenda que realitza el 

jutge al menor, presentant-li la gravetat dels fets que ha 

comès i les conseqüències que aquests podrien tenir o hagin 

tingut.  

  

 Privació de la llicència de conduir o d’altres llicències 

administratives. 

 

 

 Inhabilitació absoluta: la condemna inhabilita el delinqüent 

de tot accés a un càrrec o treball públic durant el temps que 

duri la  

condemna. 
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      2.2.4.3 MESURES TERAPÈUTIQUES 

 

 Internament terapèutic: ja sigui obert, semiobert o tancat. 

Tot i que sigui una mesura privativa de llibertat, es tracta 

d’una  condemna especial, ja que en aquest tipus de centres 

es donarà un tractament més específic al delinqüent, segons 

el tipus de anomalia que aquest pateixi. 

 

 

 

És important tenir en compte que per l’elecció de la mesura o 

mesures adequades s’haurà d’atendre no només a la prova i valoració 

dels fets, sinó especialment a l’edat, les circumstàncies familiars i 

socials, la personalitat i l’interès del menor. 

 

 

 

 

A més, a l’hora d’aplicar les mesures el Jutge haurà de distingir entre 

el tipus de delicte comès. Aquests tipus són establerts pel Codi Penal i 

són els següents: 

 Delictes d’Homicidi, assassinat, agressions sexuals o terrorisme. 

 

 Delictes d’extrema gravetat; reincidència de delictes amb 

violència o intimidació. 

 

 Delictes greus, amb violència o intimidació amb greu risc per la 

vida o la integritat: “aquells delictes que la Llei castiga amb 

pena greu”(art. 13 del Codi Penal). 
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  Delictes menys greus: sense violència o intimidació ni greu risc 

per la vida o la integritat: “Aquelles infraccions que la llei 

castiga amb una pena menys greu”(art.13 del Codi Penal). 

 Faltes: “Aquelles infraccions que la llei castiga amb una pena 

lleu” (art. 13 del Codi Penal). 
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A cadascun d’aquests delictes se’ls designa diverses mesures entre 

les quals el Jutge haurà d’escollir. Aquesta equivalència es presenta 

en la següent taula: 
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Cal remarcar que tal i com s’il·lustra en la taula anterior, totes les 

mesures d’internament hauran de tenir dos períodes: un primer en el 

règim designat i un darrer en llibertat vigilada mai sobrepassant el 

límit de temps establert per la llei. 

També és important tenir en compte l’article 14 de la Llei del Menor, 

on es fa referència a la majoria d’edat del condemnat: “  Quan el 

menor a qui se li hagi imposat una mesura de les establertes a la Llei 

assoleixi la majoria d’edat, continuarà el compliment d’aquesta fins a 

assolir els objectius proposats en la sentència.”  

Ara bé, “ Quan es tracti d’una mesura d’internament en règim tancat, 

i el menor assoleixi l’edat de 18 anys sense haver finalitzat la 

condemna, el Jutge de Menors, el Ministeri Fiscal i tot l’Equip Tècnic 

podran ordenar que aquesta s’acabi de complir en un centre 

penitenciari”. 
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2.2.5 L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 

 

Una vegada finalitzat el judici i dictada la sentència, al Jutge de 

Menors li resta una darrera funció, la de vetllar per l’execució de les 

mesures que ell mateix ha dictat. 

La qualitat i el bon funcionament de la Justícia exigeixen que les 

sentències judicials siguin executades i dutes a terme sense una 

dilatació excessiva o injustificada. Per aquest motiu, la Llei Penal del 

Menor regula l’execució de la sentència amb una especial atenció. 

Evidentment, el destí final de les mesures previstes pel Jutge de 

Menors és únicament, tal i  com dicta la Llei, el d’ésser aplicades i 

executades.  Tot i així, l’article 43.1 de la Llei Penal del Menor 

estableix que “no es pot executar cap mesura que no hagi estat  

dictada en una sentència ferma per un Jutge competent”  entenent 

com a sentència ferma aquella sentència que no pot ser objecte de 

revisió, que és executable i no té recursos. A més aquestes tampoc 

podran executar-se “ en una altra forma que no sigui la prescrita en 

la Llei i els seus reglaments”. 

Per exercir doncs el control de l’execució, el Jutge de Menors haurà 

de realitzar un seguiment del menor, prenent les decisions oportunes 

en cas de proposta de revisió de mesures o recomanant a l’òrgan 

competent per l’execució qualsevol reforma que consideri necessària 

per tal d’assegurar sempre una correcta execució de les mesures. 

En la fase d’execució també entren en joc les diferents Comunitats 

Autònomes que tenen el deure, de “ crear, dirigir, organitzar i 

gestionar els serveis, les institucions i els programes adequats per 

garantir la correcta execució de les mesures” ( article 45 de la LM). 
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Així doncs, un cop sigui ferma la sentència i s’hagi aprovat el 

programa d’execució de la mesura, tal i com es desprèn de l’article 

46 de la LM, “s’haurà de dur a terme la liquidació”, procés que 

consisteix en establir les dates per la duració de l’execució i en 

l’obertura d’un expedient d’execució on s’inclourà qualsevol incident 

que pugui haver alterat la correcta execució de la mesura.  

La liquidació serà traslladada a la institució o òrgan competent per 

l’execució de les mesures, pel secretari judicial, qui també avisarà al 

Ministeri Fiscal sobre l’inici de l’execució.  Un cop rebuda la liquidació, 

l’òrgan competent designarà un professional que vetlli per l’execució 

de la mesura o en cas de mesura d’internament, un centre apropiat. 

Aleshores la institució haurà d’obrir un nou expedient personal del 

menor i incloure-hi informes de seguiment. 

En aquesta fase,  l’entitat pública designada, també haurà de remetre 

( sempre que li sigui requerit o que ho consideri necessari) un 

informe sobre l’execució de la mesura, qualsevol incidència que s’hagi 

produït o bé sobre l’evolució personal del menor al Jutge de Menors i 

al Ministeri Fiscal. Finalment i una vegada complerta la mesura, 

l’organització competent haurà de “remetre de un informe final, al 

Ministeri Fiscal i al Jutge de menors.  Aleshores el Jutge haurà de 

dictar un actuació12 acordant tot allò  que procedeixi respecte 

l’expedient de la causa”.  ( Article 53 de la Llei del Menor). 

Ara bé, mentre el menor duu a terme les mesures dictades pel Jutge 

de Menors, poden donar-se dos factors ocasionals: l’ de les mesures o 

bé la modificació o suspensió d’aquestes. 

 

 

12- Forma de resolució judicial que decideix qüestions secundàries, prèvies, incidentals o d’execució que 

no requereixen una sentència.  
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2.2.5.1 L’ DE LES MESURES 

Pel què fa a l’ de les mesures,  quan un menor infringeixi una mesura 

privativa de llibertat, haurà de retornar al centre d’on ha fugit i 

complir la condemna restant. 

 Pel què fa a les mesures no privatives de llibertat, aquestes poden 

ser substituïdes per d’altres de similar naturalesa, sempre i quan ho 

dicti el Jutge de Menors i amb certes condicions depenent de la franja 

d’edat a la qual pertanyi el menor ( dels 14 als 15 o bé dels 16 als 17 

anys). Segons es desprèn de l’article 50 de la LM. 

 

       2.2.5.2 LA MODIFICACIÓ O SUSPENSIÓ DE LES MESURES IMPOSADES 

 

El Jutge de Menors podrà, en qualsevol moment,  deixar sense efecte 

una mesura imposada, reduir—ne la durada o bé substituir-la per una 

altra, sempre que aquesta modificació  tingui en compte el suprem 

interès del menor. Evidentment, es podran interposar els recursos 

corresponents contra la nova mesura.  

Un dels aspectes que més influeix en la modificació de les mesures 

dictades pel Jutge de Menors és la conciliació del menor amb la 

víctima. 

És per aquest motiu que  l’acord entre  víctima i delinqüent podrà 

deixar sense efecte la condemna del Jutge, sempre que el magistrat 

cregui que la durada de la mesura que el menor ja ha complert és 

suficient  considerant el delicte comès. Així ho expliquen els articles 

51 i 19 de la LM. 
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3. LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL A CATALUNYA 

Per tal de constatar si una llei és efectiva o no ho és, no n’hi ha prou 

amb fer-ne un estudi teòric, sinó que cal recórrer als casos 

particulars. Així doncs, per tal de determinar l’efectivitat de la Llei 

Orgànica Reguladora de la Responsabilitat Penal del Menor, és 

necessari fer un cop d’ull a les dades quantitatives sobre delinqüència 

juvenil, ja que al tractar-se d’una llei de naturalesa penal, és aquest 

el seu àmbit d’aplicació. Concretament, estudiaré la situació de 

Catalunya, un àmbit proper, per tal d’analitzar-ne l’evolució des de 

l’any 2000, en el qual la llei no havia entrat en vigor, fins les dades 

més recents i disponibles publicades pel Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera podré examinar 

detingudament l’impacte de la Llei, a més de la seva eficàcia. 

 

Per començar, cal donar una definició acurada del fenomen de la 

delinqüència juvenil. Per fer-ho és necessari definir primerament el 

terme delinqüència: es considera delinqüència tota conducta resultant 

del fracàs de l’individu per adaptar-se a les demandes de la societat 

on viu, mentre que el mot juvenil fa referència a tot aquell individu 

entre els límits d’edat que contempla la Llei Penal del Menor, és a dir, 

entre els 14 i els 18 anys majoritàriament. Degut al seu extens 

volum, he escollit aquelles dades que millor em permetien avaluar 

l’impacte de la Llei Orgànica 5/2000, així com la seva situació actual. 

Els resultats obtinguts han estat els següents: 

 

 

 

 



La difícil conciliació entre oportunitat i càstig 

    

40 
 

Màxim nombre 

de persones a 

qui s’aplica la 

llei. 

Població total en justícia juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

       Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

El gràfic anterior ens presenta el nombre de menors que han estat a 

disposició dels serveis de justícia juvenil, en qualsevol dels diferents 

programes ( internament en centre, medi obert, assessorament 

tècnic o mediació), des de l’any 2000 fins al 2009. 

A partir de l’entrada en vigor de la llei 5/2000 l’ 1 de gener de 

l’any 2001, es produí un fort creixement dels casos tractats per 

la justícia juvenil. La raó principal d’aquest increment és òbvia: 

La franja d’edat que abraçava la llei s’amplià. Es deixà 

d’englobar  únicament joves entre 14 i 16 anys i en passaren a 

formar part tots aquells menors de 14 fins a 18 anys. Anteriorment, 

el joves de 16 a 18 anys eren jutjats segons el Codi Penal d’adults i 

per tant no s’incloïen en l’àmbit de justícia juvenil. 

                           2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009 

         Població        
acumulada 

3903   5236    6394    6412    6419    7044    7363    7654    7405    7220 
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No és d’estranyar doncs que entre els anys 2000 i 2001, el 

creixement total del nombre de persones ateses per la justícia 

juvenil fos d’un 34,1%, passant dels 3903 als 5.236 menors. 

Aquesta tendència al creixement ha perviscut fins l’any 2007, 

període en què la llei assolí el punt màxim d’intervencions 

judicials de tota la seva trajectòria: 7654 joves. Algunes 

explicacions s’atribueixen al fet que l’any 1992 fou un any amb força 

natalitat i en conseqüència hi havia més població juvenil a l’any 2007.  

 A partir de l’any 2007 la població en justícia juvenil deixà de créixer, 

però es mantingué en xifres força elevades. 
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Població segons el gènere 

 

 

 

Tal com es desprèn del gràfic anterior, molts més nois que noies 

passen per mans de la justícia juvenil anualment. Aquestes 

dades no s’han vist influïdes per l’aprovació de la llei 5/2000, que 

s’aplica de la mateixa manera per ambdós sexes.  

Això indueix a pensar que el sexe masculí té més tendència a 

delinquir que el sexe femení, segons expliquen els experts, per 

aspectes relacionats amb l’entorn social del menor com són el control 

familiar o les relacions afectives, ja que les noies responen a un estil 

de vida més tradicional que considera més protecció davant les 

conductes anti-normatives. Altres aspectes com millors resultats 

escolars també expliquen la menor predisposició de la dona pels 

comportaments delictius.   

 

                                

 

                             2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009 

       Homes 

       Dones 

       % Homes 

       % Dones 

3231    4534    5590    5545    5497    5962    6091    6280    6138     6003 

672      702      804     867      922     1082     1272   1374    1267     1217 

82,78   86,59    87,43  86,48   85,64  84,64    82,72  82,05   82,89    83,14 

17,22   13,41    12,57  13,52   14,36  15,36    17,28  17,95   17,11    16,86 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
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És important remarcar que segons dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya la població de nois entre 14 i 18 anys és lleugerament 

superior a la de noies. Tot i així, la delinqüència femenina ha sofert 

un lleuger increment, passant de representar el 13,41% del total de 

la delinqüència juvenil l’any 2001 al 16,86% l’any 2009, encara que, 

en nombres relatius disminuí de forma sobtada amb l’entrada en 

vigor de la llei. 
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Població segons la nacionalitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

Tal i com mostra el gràfic anterior, en nombres absoluts, la major 

part de delictes comesos pels joves, són efectuats per població 

catalana. Ara bé, si observem les xifres en termes relatius, ens 

adonem que són els immigrants els que tenen un percentatge 

major de delinqüència.  

 

                            2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009 

       Població  
estrangera 

       Població 
espanyola 

       % Estrangers 

       % Espanyols 

373     670       954    1235     1380    1655     1766   2069    2329     2447 

3530   4566     5440   5177     5039     5389    5597    5595   5076     4772      

 

9,56   12,80    14,92  19,26    21,50    23,50    23,98  27,03   31,45    33,89 

90,44  87,20    85,08  80,74    78,50   76,50     76,02  72,97   68,55    66,11 

La diferència entre delinqüents 

nacionals i immigrants, s’escurça a 

mesura que avança el temps. 
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De fet, es calcula, segons dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya, que l’any 2009 la quantitat de joves ( entre 14 i 18 anys) 

immigrants constituïen solament un 5% de la població catalana 

aproximadament, però el 33,89% del total de delinqüència juvenil del 

país era produïda per aquest col·lectiu.  

 Cal destacar que la seva intervenció ha augmentat any rere 

any, sent cada vegada més petita la diferència amb la població 

catalana ( l’any 2000,  els immigrants delinqüents representaven un 

9, 56% del total de vàndals, en concret 373, mentre que el 2009 era 

del 33,89%, concretament 2447 menors). Probablement ha influït 

aquestes dades l’arribada massiva d’immigrants a Catalunya durant 

la dècada dels 90. Fet que ha provocat que actualment es trobi un 

col·lectiu força nombrós d’immigrants entre les franges d’edat que 

avarca la delinqüència juvenil. Un altre causa és possiblement la fi de 

les mesures de regularització d’estrangers que tingué lloc el setembre 

de l’any 2007, motiu pel qual va ser un any en què moltes famílies 

immigrants  a través dels procediments legalment establerts 

intentaren fer venir a tots els seus familiars dels països d’origen però 

sobretot als nens. Nens que sense tenir escolarització, sense tenir 

recursos, es dedicaren a viure al carrer generant certa conflictivitat i 

comportant un augment dels delictes i faltes contra el patrimoni i 

contra les persones. 
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Nombre d’ordres i mesures 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

El gràfic superior fa referència al nombre de sentències 

condemnatòries ( i per tant a les mesures que s’imposaren en cada 

cas) dictades pel Departament de Justícia durant el període de 2000 a 

2009.  

És important destacar que el creixement interanual més elevat es 

dóna entre l’any 2000 i 2001 i concretament, l’augment és del: 

51’3%. Passant de 6605 a 9997 ordres i mesures. 

El període coincideix, tal i com ja he esmentat prèviament amb  

l’aplicació de la nova llei i l’ és evident per les raons ja comentades.  

A més, des d’un punt de vista general, el nombre d’ordres i mesures 

augmenta a partir de l’aplicació de la LO 5/2000.  

L’any 2001, el nombre total d’ordres i mesures imposades pel 

Departament de Justícia fou de 9.997, mentre que l’any 2007, 

                            2000    2001     2002     2003    2004    2005     2006     2007    2008     2009 

       Total ordres i 
mesures 

 6605    9997   12.507  12.449  12.507  13.367  14.059  14.310  14.014  13.976 
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s’arribà al màxim nombre d’ordres i mesures, amb un total de 

14.310. Posteriorment, es produí un petit descens pel què fa els anys 

2008 i 2009, encara que fou poc significatiu. 

 En general, tal i com es desprèn del gràfic anterior, el nombre 

d’ordres i mesures impulsades a Catalunya ha augmentat un 30,8% 

des de l’aplicació de la nova llei. 

Finalment,  es constata que el nombre màxim d’ordres preses fou 

en l’any 2007 i aquestes foren d’un total de 14.310.  
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Distribució de les ordres i les mesures segons la classe de programa 

 

 

 

 

 

 

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors i com es reflecteix 

també en el gràfic superior, el nombre de casos tractats per la 

justícia juvenil augmenta arrel de l’aplicació de la llei 5/2000 

l’any 2001. Observant el gràfic es denota que l’ordre més popular 

ha estat l’assessorament tècnic tant abans com després de 

l’aplicació de la nova llei. L’any 2002, la mesura registra els seus 

màxims: 7394 casos. 

                         2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009 

       As. Tècnic 

       Mediació 

       Medi obert 

        Internament 

    %As. Tècnic 

    % Mediació 

    % Medi obert 

    % Internament 

  

3150    6055    7394    6367    5812    5834    6161    6342    6447    5627 

1359    1574    2042    1931    1824    2286    2487    2795    2643    2560      

1713    1658    2182    3172    3931    4211    4404    4201    3967    3917 

 383      710     889      979     940     1036    1007     972     957     972 

47,69   60,57    50,12   51,14   46,47   43,65   43,82    44,32  45,00   43,03 

20,58   15,74    16,33    15,51  14,58   17,10   17,69    19,53  18,86   19,58 

25,93   16,58    17,45    25,48  31,43   32,50   31,33    29,36  28,31   29,96   

5,80     7,10      7,11     7,86    7,52    7,75     7,16     6,79    6,83     7,43   

   F  Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
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És però el medi obert el programa registra un augment més 

pronunciat, tal i com indica la part encerclada en el gràfic. Amb 

l’aplicació de la nova llei, el nombre de casos a qui s’ha atribuït 

aquesta mesura creix fins l’any 2006: passant de 1713 casos el 2001 

a 4404 casos el 2006, el que simbolitza un augment del  157%. A 

partir de 2006, la seva aplicació disminueix  fins a 2009,  però l’ total 

des de l’aplicació de la nova llei resulta en: 136%. La causa més 

directa d’aquesta variació és sense dubtes el gran nombre de 

competències que atorga la LO 5/2000 a l’Equip tècnic, fet que ha 

propiciat una proliferació d’aquests professionals en el Departament 

de Justícia, degut a la seva destacable rellevància.  

Pel què fa a la resta de mesures, el seu creixement és menys 

pronunciat: la mediació augmenta en el mateix període un: 62’6%, 

passant de 1574 casos el 2001 a 2560 el 2009. Tot i així, segueix 

sent una mesura poc utilitzada, malgrat i la importància que li atorga 

la nova llei. Recordem però que la mediació només és aplicable per a 

delictes sense violència i que és encara força desconeguda. 

Finalment, la tècnica menys popular continua essent l’, de 2001 a 

2009 incrementa un 36’9%. Aquesta dada és perfectament coherent 

amb el text legal, que sempre s’orienta cap a l’elecció de mesures 

alternatives a l’. A més, l’ en un centre només és aplicable per a 

delictes greus o molt greus, que no són una majoria ni representatius 

de la delinqüència juvenil. 
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La reincidència en la Llei Penal del Menor 

L’avaluació i estudi de la reincidència és una de les maneres més 

encertades d’estudiar l’efectivitat de qualsevol Llei Penal.  

Efectivament, si són moltes les persones que tornen a delinquir 

després de passar per mans del sistema judicial, podem concloure 

que la Llei Penal vigent no funciona en la seva finalitat rehabilitadora i 

de prevenció. Pel contrari, si són pocs els que tornen a incórrer en la 

llei podem deduir que aquesta està obtenint bons resultats. 

Primer de tot, cal definir el concepte de reincidència abans 

d’analitzar-ne les dades. S’entén per reincidència la realització 

d’un nou delicte o falta després d’haver-ne comès un o 

diversos amb anterioritat. Suposa per tant, una nova presa de 

contacte amb els serveis d’execució penal de menors. 

Les dades sol·licitades al Departament de Justícia avaluaran la 

reincidència de l’any 2008, període que atorga un marge de temps 

suficient com per analitzar l’impacte de la llei en l’àmbit de la 

reincidència. Hem de pensar que els joves que han reincidit en aquest 

període són els menors que varen delinquir per primera vegada 

durant els primers anys de la nova llei.  

A grans trets, segons indiquen estudis realitzats pel Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya,  la taxa de reincidència 

mitjana de la població juvenil catalana és d’un 22,7%,  tot i que 

aquesta fluctua molt en funció de les variables. 

 La reincidència sol produir-se més freqüentment en repeticions del 

mateix tipus de delicte que en combinacions de delictes de tipologies 

diferents.  

Destaca també que el perfil de la població juvenil infractora i 

reincident és el d’un individu de sexe masculí ( en un 87,36%) l’edat 

del qual es situa prop dels 16 anys.  
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Per últim, el 56,5% dels reincidents només tenien una causa oberta 

en el seu expedient quan varen delinquir de nou. 

Més concretament, les dades obtingudes en l’estudi i anàlisi de la 

reincidència en la justícia juvenil catalana conclouen que les mesures 

amb una taxa més elevada de reincidència són l’ en un centre i la 

llibertat vigilada.  Si ho relacionem amb la Llei Penal del Menor, ens 

adonarem que són aquelles condemnes que s’apliquen per als delictes 

més greus, que impliquen violència o intimidació, així com 

assassinats o agressions sexuals i la mateixa reincidència ( que és 

considerada a partir de la reforma de la LO 8/2006, delicte molt 

greu). Les dades més rellevants que es desprenen d’aquesta anàlisi 

són les següents: 
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Taxes del menor reincident segons sexe i nacionalitat (any 2008) 

Variable Categoria No reincident  (%) Reincident  (%) 

Sexe Home 74,9 25,1 

Dona 90,3 9,7 

Nacionalitat Espanyol 76,8 23,2 

Estranger 76,6 23,4 

     Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

En la taula anterior s’analitza la reincidència de Catalunya en 

delinqüència juvenil de l’any 2008. Les dades són optimistes, la 

reincidència no predomina en cap cas, per damunt la no reincidència. 

Tot i així, encara resta un percentatge estadísticament significatiu de 

menors reincidents que la llei hauria de resoldre. 

A més, aquesta anàlisi es realitza en funció de dues variables: sexe i 

nacionalitat. Destaca clarament una major reincidència en el sexe 

masculí en comparació amb el sexe femení i una diferència 

estadísticament poc significativa entre els menors amb nacionalitat 

espanyola i estrangera.  
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Taxes del menor reincident segons el delicte comès i la seva gravetat (any 
2008) 

 

Variable Categoria No reincident  
(%) 

Reincident  (%) 

Tipus de delicte 
comès  

Contra les persones 78,4 21,6 

Contra la llibertat 
sexual 

87,0 13,0 

Contra la propietat 73,9 26,1 

Drogues 84,0 16,0 

Altres delictes 85,4 14,6 

Gravetat del 
delicte 

Delicte violent 79,0 21,0 

Delicte no violent 73,3 26,7 

          Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

La taula anterior mostra la reincidència dels menors en funció dels 

delictes comesos en la causa base.  Tal i com es desprèn de les 

dades, els joves que han comès delictes contra la propietat són els 

que reincideixen més ( el 26,1%) seguits dels protagonistes de 

delictes contra les persones ( el 21,6%). Per últim el delicte que 

menys reincidents presenta és el delicte contra la llibertat sexual ( 

13%). 

Pel què fa a la reincidència segons la gravetat del delicte, els delictes 

no violents tenen més reincidència que els violents.  
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La causa d’aquesta afirmació és principalment el fet que els delictes 

amb violència, agressió o intimidació són els que presenten un 

seguiment més proper de la conducta del menor i una anàlisi 

psicològica més profunda i per tant per aquest és més difícil reincidir i 

són més efectives. 

 

Temps que triguen els menors reincidents a cometre un nou delicte 

 

Variable  Percentatge vàlid  (%)  Percentatge acumultat  (%) 

Menys de 6 mesos 44,7 44,7 

6 mesos- 1 any 17,9 62,6 

1 any- 2 anys 16,3 78,9 

2 anys – 3 anys 13,0 91,9 

3 anys – 4 anys 8,1 100,0 

Total 100,0  

         Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

En la taula anterior es mostra, en percentatges, el període de temps 

que un menor reincident tarda en delinquir de nou. Destaca el fet que 

dels menors que van reincidir, un 62,6% ho féu en un període inferior 

a un any. Aquest temps és per tant crític i la Llei Penal del Menor 

hauria de fer-hi especial atenció. Es constata també que la 

reincidència es produeix en un període que no supera els 4 anys i  de 

fet, segons la taula, als 3 anys ja havien reincidit el 91,9% dels 

menors. 
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Observacions extretes de l’anàlisi de la delinqüència juvenil a 

Catalunya: 

Després de l’anàlisi duta a terme per tal d’avaluar les delinqüència 

juvenil a Catalunya, les conclusions que se’n desprenen són les 

següents:  

- La població en justícia juvenil va sofrir un fort augment entre 

els anys 2000 i 2001 degut principalment a la nova Llei 

Orgànica Reguladora de la Responsabilitat Penal del Menor, que 

a causa de les seves franges d’edat més extenses, va provocar 

una duplicació del nombre de menors inclosos en justícia 

juvenil. 

 

- El nombre de joves que passen per mans de la justícia 

anualment va experimentar el seu màxim l’any 2007 i tot i que 

s’ha reduït lleugerament en els darrers dos anys continua 

mantenint-se en xifres força elevades. 

 

- La major part de la delinqüència registrada a Catalunya és 

produïda per nois, tot i que la participació de les noies ha 

crescut els darrers anys.  Les causes són principalment 

socioculturals: un major control familiar cap a les noies i més 

afectivitat, així com uns millors resultats escolars. 

 

- Creix la participació dels immigrants en delinqüència juvenil, 

escurçant cada vegada més la seva diferència amb els 

delinqüents nacionals.  Aquest tipus de delinqüència sol ser 

produïda per la dificultat d’adaptació a la nova societat i la 

frustració que això causa. 
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- El programa que més s’imposa any rere any és l’assessorament 

tècnic. Es tracta d’un programa previ al judici que és de gran 

efectivitat ja que dóna un perfil sociocultural del menor per tal 

de conèixer-lo i imposar-li la mesura que més s’adapti a les 

seves necessitats.  

 

- La mesura amb el creixement més important és el medi obert. 

Consisteix en un seguiment que es fa al menor després del 

judici.  Ha augmentat degut a les grans competències que la llei 

atorga a l’equip tècnic. 

 

- L’ continua sent la mesura menys imposada.  La llei sempre 

s’inclina per programes menys privatius de llibertat i més 

educatius i de reinserció. 

 

- La mediació no presenta xifres molt elevades degut a que  

només és aplicable en delictes no violents  i és una mesura 

força desconeguda.  

 

- La reincidència és força minoritària, sobretot en les noies. Això 

significa que la llei és efectiva en el seu objectiu. A la vegada 

però tenint en compte que les xifres de població en justícia 

juvenil són força elevades es pot deduir que existeixen gran 

nombre de nous delinqüents.  

- La majoria de reincidents cometent un nou delicte durant l’any 

posterior a la finalització de la mesura. Aquest any és doncs 

crític i la llei hauria de realitzar un seguiment més exhaustiu del 

menor durant aquest període. 
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4. ANÀLISI SOCIOLÒGICA DE LA LLEI PENAL DEL 
MENOR 

 
 
És innegable afirmar que la Llei Penal del Menor és una llei que 

comporta un gran ressò mediàtic i per tant, una diversitat d’opinions 

molt important.  Així doncs, per poder fer una anàlisi objectiva i 

contrastada de la llei era necessari incloure-hi tots els punts de vista; 

des dels parers dels  polítics, fins als dels juristes, passant per l’opinió 

pública i englobant els dels  mitjans de comunicació. 

 

A continuació presento un recull de notícies extretes de diferents 

mitjans de comunicació, on a partir d’alguns dels casos de 

delinqüència juvenil més coneguts, alguns polítics proposen la 

reforma de la Llei, mentre d’altres defensen una vesant més 

ressocialitzadora i rehabilitadora. D’altra banda, la informació extreta 

de l’opinió pública prové d’un qüestionari que jo mateixa he elaborat i 

distribuït a diferents sectors de la població, per tal que els resultats 

siguin el més fiables possible. Finalment, he contactat amb  diferents 

juristes  que formen part del procés penal, entre ells el famós Jutge 

de Menors de Granada Emilio Calatayud, conegut pel seu sentit comú 

a l’hora d’aplicar la Llei Penal del Menor. 
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4.1  ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

En aquest apartat, i per tal de tenir en compte tots els punts de vista, 

s’analitzaran les notícies mes freqüents transmeses pels mitjans de 

comunicació en relació a la Llei Penal del Menor, ja que aquests 

influeixen, sens dubte, sobre la població  i el coneixement general 

que es posseeix sobre la llei.  

 
La rebaixa de l’edat penal als 12 anys 

 

 

Què s’analitza? Retall de premsa Comentari 

El punt de 

vista dels 

partits polítics 

transmès pels 

mitjans de 

comunicació. 

La violación de dos niñas de 13 

años ha movido al PP a pedir la 

modificación del texto.                                                          

                                                                  

  La Voz de Galicia 22-07-2009 

 

Sovint es parla en els mitjans de 

comunicació, de la necessitat de 

reformar  la Llei Penal del Menor. 

El Partit Popular ha estat un dels 

principals impulsors d’aquest 

moviment, ja que pretenia 

rebaixar l’edat penal als 12 anys 

a causa de l’escàndol mediàtic 

provocat per la violació de dues 

nenes per part de grups 

compostos per menors de 14 

anys. Tot i així, la proposta que el 

PP va presentar al govern no va 

prosperar, va ser força criticada i 

titllada de demagògica i 

electoralista.  A més, encara que 

alguns juristes es mostrin a favor 

d’aquesta rebaixa, cal entendre 

que no es pot legislar “ a cop de 

notícia” i que legislar suposa 

dotar-se dels instruments jurídics 

necessaris per prevenir i 

sancionar un conjunt de 

conductes generalitzades i per 

tant, els canvis han de venir d’un 

profund estudi i un debat serè. 

Al setembre passat, el Partit 

Popular va proposar al Congrés 

dels Diputats una reforma de la 

llei del menor amb l'objectiu de 

rebaixar l'edat penal del menor, 

dels 14 als 12 anys, per posar fi a 

la impunitat que tenen els menors 

de 14 anys amb delictes tant greus 

d'assassinats i violacions. En 

aquest sentit, el Partit Popular 

apel·la al cas de la violació de dos 

nenes de 12 i 13 anys a Isla 

Cristina (Huelva) i Úbeda (Jaén), 

on alguns agressors eren menors 

de 14 anys. La majoria d'experts, 

però, ja van defensar el en seu 

moment que no s'ha de «legislar 

en calent» en relació amb casos 

com aquests i que cal no deixar-se 

portar per l'alarma social. 

 

Ley del Menor: reforma urgente 

y necesaria 
Elmundo.es 21/7/2009 
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Les opinions transmeses pels mitjans de comunicació 

 

Què 

s’analitza? 

Retall de premsa  Comentari 

L’opinió 

dels 

experts 

jurídics 

transmesa 

pels 

mitjans de 

comunicaci

ó. 

CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL: 

La portavoz dice que "la realidad de 'El Rafita' no es la de los 

menores" 

Asegura que los delitos  que cometa ahora son punibles como 

mayor de edad 

Radio Televisión Española , 22-2-2010 

 

JURISTES: 

Els juristes estan dividits sobre la necessitat de reduir o no 

l’edat penal dels menors (…)La majoria dels experts estan 

d’acord que no s’ha de legislar en «calent».(…) 

El magistrat Miguel Ángel Jimeno, portaveu del grup 

progressista Jutges per a la Democràcia, va recordar ahir que 

la llei pretén «la reeducació» del menor i es va mostrar 

contrari a rebaixar l’edat penal. «No cal, encara que sí que 

s’hauria de poder adoptar alguna mesura d’intervenció de 

caràcter educatiu en casos greus, perquè és clar que aquí 

passa alguna cosa i s’ha d’actuar”, va afirmar.(…)El Fòrum 

Judicial Independent aposta per una modificació de la llei «que 

distingeixi entre delictes menors i delictes greus». També és 

favorable a una reforma l’associació de jutges Francisco de 

Vitoria, de caràcter moderat, que no veu dificultat a l’hora de 

rebaixar l’edat de 14 a 13 anys, «ja que la diferència de 

maduresa en aquestes edats no és rellevant». 

GOVERN/El secretari d’Estat de Justícia, Juan Carlos Campo, va 

insistir que hi ha «respostes contundents en l’ordenament 

jurídic actual per al comportament de menors d’aquesta 

gravetat.  

 

 El períodico.cat dimarts, 21 juliol 2009 

Com es pot veure, l’opinió dels 

experts en el tema és 

determinant i per això abunda en 

totes les notícies sobre la Llei del 

Menor. En general, sembla que 

els juristes es mostrin contraris a 

reformar la Llei, excepte en 

aquells sectors més conservadors 

com ara el Fòrum Judicial 

Independent. Les raons que 

aporten ambdós bàndols són 

vàries: uns insisteixen en la 

rehabilitació i la resocialització 

com a úniques eines eficients per 

acabar amb la delinqüència 

juvenil, els altres aposten més 

per la sanció i el càstig.Cal tenir 

en compte però, que és important 

dotar de recursos i mitjans a la 

Llei,  ja que moltes vegades el 

causant del que molts anomenen 

“ fracàs” de la llei es troba en la 

seva aplicació i no en el mateix 

text legal. Així doncs, seria 

convenient centrar els esforços en 

l’execució de les sentències, la 

mediació i el treball de l’equip 

tècnic, més que fixar l’atenció tan 

sols en l’edat penal.  

En la segona notícia es fa al·lusió 

a “ el Rafita”, un jove que va 

protagonitzar un dels casos de 

delinqüència juvenil amb més 

ressò de l’Estat Espanyol,  al 

violar, atropellar i cremar viva a 

Sandra Palo, amb només 14 anys  

i a qui es va imposar la mesura 

de 4 anys en un centre de 

menors. Actualment, amb 22 

anys ha estat acusat de nous 

delictes, la majoria contra la 

propietat privada. En aquest, la 

Llei Penal del Menor no va poder 

reinserir al delinqüent. 

Advocats i 

psicòlegs 
El Col·legi d'Advocats de Barcelona es mostra contrari a la 
rebaixa de l'edat penal del menor, que actualment és de 14 
anys. En un debat organitzat aquest dijous a l'ICAB, els 
advocats van assegurar que «no es pot legislar en calent» i van 
demanar que s'aposti per la prevenció, la reeducació social i el 
reforç de la mediació penal com a mesures per evitar que els 
menors delinqueixin. Una de les assistents al debat, Esther 
Giménez- Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull i 
doctora en dret penal, va defensar que la llei reguladora de 
l'edat penal del menor «és la correcta» perquè preveu 
mesures tant penals com educatives. Giménez- Salinas va 
explicar que el que s'ha de buscar és “l'eficàcia de la llei i no la 
reforma”. L’Avui, 09/05/10 
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Casos més mediàtics de la Llei Penal del Menor 

 

Què s’analitza? Retall de premsa Comentari 

Els casos 

més 

mediàtics 

sobre la 

Llei Penal 

del  Menor. 

MARE DE SANDRA PALO: 

Solicita un cambio en la ley del 
Menor 

www.rtve.es , 25/1/2010 

No és d’estranyar que els familiars de 

víctimes d’assassinats, o d’altres delictes 

comesos per menors reclamin 

modificacions de la llei del menor i destinin 

energia  i recursos per aconseguir “ fer 

justícia”.  

Que es sol·licitin reformes com ara la 

instauració de la Cadena Perpètua pot 

semblar desmesurat, però ens acosta a 

una pregunta molt important de la Llei 

Orgànica 5/2000: protegeix de manera 

efectiva els drets de la víctima la Llei Penal 

del Menor? Alguns consideren que això no 

és així, ja que els menors gaudeixen 

d’excessiva impunitat, d’altres afirmen que 

al garantir “ el suprem interès del menor”, 

altres afirmen que no es dóna prou 

protecció a les víctimes  i es limita la seva 

participació en l’Acusació Particular. 

En la notícia número 6 es parla de Marta 

del Castillo, una jove assassinada per el 

seu ex-nòvio, aleshores ja major d’edat, 

Miguel Carcaño, amb la col·laboració d’un 

amic menor anomenat “ El Cuco” (de 15 

anys) acusat també d’haver violat a la 

noia. El cas ha estat un dels més seguits 

per la premsa però tot i així cap dels dos 

amics ha desvetllat l’emplaçament del 

cadàver. La Fiscalia demana pel menor 6 

anys d’internament en un centre, 3 anys 

de llibertat vigilada i un pagament a l’Estat 

de 616.000 euros aproximadament en 

concepte de despeses per la recerca del 

cadàver i de responsabilitat civil, per la 

família de la víctima.  

Malgrat que l’assassinat va tenir lloc del 24 

a l25 de gener de 2009, el judici encara no 

s’ha celebrat, ja que el cas ha presentat 

gran nombre d’obstacles que no han 

permès la seva resolució en una sentència 

ferma. 

PARES DE MARTA DEL CASTILLO 

Solicitan reunirse con Zapatero y 
Rajoy.- "Pido que cada día que 
pasen en la cárcel sea un infierno 
para ellos", dice la madre sobre los 
implicados en el caso., Antonio del 
Castillo ha pedido la celebración de 
un referéndum sobre la cadena 
perpetua. "Por eso no vamos a ser 
menos democráticos", ha 
aseverado. 

 

Detenen tres joves per cremar 
viva una indigent 
Els nois, de 18 i 16 anys, la van apallissar i 
la van ruixar amb un líquid inflamable quan 
estava dormint divendres passat en un caixer 
de Sarrià.  

20minutos.es 20/12/2005 
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Observacions extretes a partir de l’anàlisi de la Llei Penal del Menor 

en els mitjans de comunicació  

 

L’anàlisi realitzada anteriorment porta a entreveure que els temes 

penals ocupen força espai en els mitjans de comunicació i una llarga 

llista de delictes ( assassinats, homicidis, furts…) és presentada 

diàriament. No obstant, la freqüència amb la qual aquests apareixen 

no sol correspondre’s amb la realitat, sinó que sol estar 

excessivament representada. 

A més, l’exigència argumentativa o la capacitat crítica que 

requereixen altres tipus de notícies com ara les que narren fets 

polítics o econòmics no sol ser-hi present, sinó que el periodista es 

limita a presentar uns fets, narrar-los. Generalment es tracta de 

successos que per la seva naturalesa i condició humanes interessen al 

lector i l’encurioseixen i per això són tan populars en la premsa.  

Aquesta necessitat d’atreure el màxim nombre de lectors ha portat 

una visió distorsionada de la realitat, excessivament sensacionalista  i 

incompatible amb les estadístiques criminals, sobretot en el cas dels 

delictes violents. Les conseqüències d’aquest fenomen han estat 

diverses i s’han orientat sobretot cap a la preocupació dels ciutadans 

per la seva pròpia seguretat, ja que tal i com es va publicar el passat 

6 de desembre de 2001 al diari New York Times, “ Una veritat simple 

de l’existència humana és que és molt més fàcil amplificar la por que 

amansir-la” . 

No és d’estranyar doncs que les últimes reformes de la Llei Orgànica 

Reguladora de la Responsabilitat Penal del Menor s’hagin orientat cap 

a endurir les mesures, sobretot en delictes greus o molt greus ( és el 

cas de l’última reforma de la llei introduïda per la LO 8/2006).  

Així es constata l’efecte que tenen els mitjans de comunicació en els 

canvis legislatius de la Llei del Menor ( casos com l’assassinat de la 

jove Sandra Palo són especialment clarificadors). 
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 Efectivament, els mitjans de comunicació entenen que la Llei Penal 

del Menor és excessivament permissiva i és descrita sovint com una 

concessió de l’Estat davant la delinqüència juvenil. Per això la defensa 

de l’augment de les mesures privatives de llibertat apareix sovint, 

buscant sempre una justificació en l’experiència immediata dels fets 

que han tingut lloc. 

Els mitjans de comunicació solen destacar el paper de la víctima en 

qualsevol fet penal i els professionals  de la política acostumen a 

legislar de forma immediata després d’algun esdeveniment en 

comptes de plantejar models penals alternatius, simplement per 

acontentar l’opinió pública. 

Tots aquests fets han conduït a una Llei Penal del Menor, i en 

general, a  Dret Penal cada vegada més dur per tal de fer front a la 

inseguretat ciutadana i a un desprestigi creixent de la reinserció, 

arribant a considerar que és impossible reinserir el delinqüent i que 

per tant cal apartar-lo de la societat. 

Tot això prové d’un ús demagògic de la Llei Penal del Menor per part 

de les entitats públiques per tal de respondre a les demandes de 

seguretat, ja que el compliment d’aquestes sol·licituds aportarà sens 

dubte beneficis electorals. D’aquesta manera, la societat tendeix a 

reclamar una compensació per la comissió del delicte, més que 

intentar reintegrar el menor delinqüent.  

Finalment, cal concloure afirmant que l’excessiva representació  de la 

delinqüència juvenil ha causat en la societat una percepció 

distorsionada d’aquesta  així com la demanda de reformes que 

endureixin els càstigs pels delictes comesos. Podem dir doncs que les 

reformes de la Llei Orgànica Reguladora de la Responsabilitat Penal 

del Menor s’han realitzat generalment de forma  precipitada i 

desconeixent si la llei era efectiva en els seus objectius, però serviren 

per donar la sensació que el govern i els polítics reaccionaven davant 

les preocupacions dels ciutadans. 



La difícil conciliació entre oportunitat i càstig 

    

63 
 

71%

14%

15%

1- CREU QUE CAL MODIFICAR LA 

LLEI PENAL DEL MENOR?

SÍ

NO

NS/NC

4.2 L’OPINIÓ PÚBLICA 

Un cop extretes certes hipòtesis sobre l’efecte que tenen els mitjans 

de comunicació  en la concepció que posseeix la societat de la Llei 

Penal del Menor i per tal d’avaluar què pensa la gent del carrer sobre 

aquesta,  calia elaborar un qüestionari que confirmés o refutés les 

conclusions extretes. Per aquest motiu, he creat una enquesta 

composta per 7 preguntes que he distribuït a una mostra de 200 

persones de diferents sectors de la població, per així aconseguir uns 

resultats fiables i el màxim de representatius possible.  La voluntat 

del qüestionari és per tant  la d’analitzar l’opinió que es comparteix 

sobre la llei, i determinar si es correspon i és coherent amb les dades 

proporcionades pel Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya sobre delinqüència juvenil.  Les preguntes s’acompanyaven 

d’una breu explicació  i resum sobre la llei , per tal que els enquestats 

poguessin contestar a partir del coneixement de certs aspectes 

rellevants de la llei (veure annex 6 ). Els resultats obtinguts han estat 

els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta elaborada 

Tal i com es mostra en el gràfic anterior, la major part de la població 

catalana no veu amb bons ulls aquest text legal . 

La població catalana no 

veu amb bons ulls la nova 

llei penal del menor. 
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 De fet, 7 de cada 10 enquestats creuen que aquesta llei 

s’hauria de modificar. En definitiva, la LO 5/2000 no és, segons la 

població,  una eina eficaç contra la delinqüència juvenil ( objectiu pel 

qual fou creada) i per tant, hauria de ser subjecte de noves 

reformes.Només un 14% de les persones es mostren completament 

d’acord amb el text legal, mentre que un 15% dels enquestats afirma  

desconèixer si és necessària o no una reforma.  

 

                   Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta elaborada 

 

Pel què fa a l’enduriment de la llei, els resultats són encara més clars, 

el 73% dels enquestats creuen que caldria endurir la Llei 

Penal del Menor, és a dir, imposar mesures més severes, 

restrictives i orientades cap al càstig, mentre que un 20% aposta per 

mesures més flexibles o bé per no modificar el text. En general, es 

desprèn doncs cert malestar cap a la nova llei i poca acceptació de les 

seves mesures. Si tenim en compte conjuntament les dades 

obtingudes en les dues preguntes anteriors, sempre des del 

punt de vista de la població  i d’acord amb la voluntat de la 

majoria, caldria modificar el text ( sobretot les mesures) i la 

reforma s’hauria d’orientar cap a l’enduriment de les penes.  

73%

20%

7%

2-CREU QUE CAL ENDURIR LA LLEI 

PENAL DEL MENOR?

SÍ

NO

NS/NC

El 73% dels 

enquestats , 

recolzen 

l’enduriment 

de la llei. 
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61%

36%

3%

HOMES

A favor

En contra

NS/NC
72%

26%

2%

DONES

A favor 

En contra

NS/NC

Aquí descobrim doncs quin és, segons els enquestats el problema 

principal de la llei del menor. Finalment, només un 7% de la població 

no sap si seria necessària una reforma cap aquesta direcció. 

Comparació de l’enduriment de la Llei Penal del Menor per gèneres 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta elaborada 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta elaborada 

 

 

65%
28%

17%

3-REBAIXARIA L'EDAT MÍNIMA D'INTERVENCIÓ 
PENAL ALS 12 ANYS?

SÍ

NO 

NS/NC

 

Són les dones, el 

sexe més exigent 

davant del control 

del comportament 

dels menors. 
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Una de les propostes més polèmiques presentades en referència a la 

Llei penal del menor és la de rebaixar l’edat mínima d’intervenció 

penal als 12 anys. Recordem que aquesta proposta ja fou elaborada 

pel Partit Popular, però desestimada pel Congrés de Diputats. 

Sorprenentment però, un 65% de la població, segons els 

resultats obtinguts, s’hi mostraria a favor, mentres que tan sols 

un 28% s’hi manifesta en contra.  

Així doncs, la majoria de la població considera que 12 anys són 

suficients per tenir responsabilitat sobre els actes comesos i 

per tant, una capacitat de discerniment prou gran per a ser inclòs 

dins el Codi Penal. És important esmentar que aquest grup d’edat no 

té actualment,  cap mena de responsabilitat penal o civil sobre les 

accions comeses que infringeixin la llei, sinó que aquesta recau 

únicament sobre els pares o tutors legals. Amb una reforma com la 

proposada en el qüestionari s’incloïria totes les persones de 12 a 

14 anys en l’àmbit de justícia juvenil. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta elaborada 

 

61%

31%

8%

4-CREU QUE ELS MENORS QUE COMETIN 
DELICTES GREUS O MOLT GREUS HAURIEN 

D'INGRESSAR EN UN CENTRE PENITENCIARI ?

SÍ

NO

NS/NC

Els enquestats 

demanen 

presó pels 

delictes greus 

o molt greus. 
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El 61% dels enquestats creuen que els menors que cometin 

delictes greus o molts greus, com ara delictes amb violència o 

intimidació, homicidis, assassinats o agressions sexuals, haurien de 

ser subjecte de l’aplicació d’una llei més semblant al Codi Penal 

convencional i per tant,  haurien d’ingressar en una presó .  Per 

contra, el 31% creu que els menors no han d’ingressar, sota 

cap concepte, en un centre penitenciari. Finalment, un 8% no 

manifesta la seva opinió al respecte. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta elaborada 

 

Tal i com es mostra en el gràfic anterior, el 78% de la població 

creu que les mesures que contempla la llei penal del menor no 

són suficientment eficaces.  Tan sols un 1% dels enquestats es 

mostra a favor de les accions que determina la llei i un 21% en 

desconeix els efectes o no aporta la seva opinió al respecte. Es fa 

evident doncs la necessitat de modificar part d’aquestes mesures, o 

bé d’introduir-ne de noves. 

 

 

1%

78%

21%

5-CREU  QUE LES MESURES QUE S'APLIQUEN ACTUALMENT 
ALS MENORS QUE DELINQUEIXEN SÓN EFECTIVES PER 

EVITAR LA REINCIDÈNCIA D'AQUESTS NOIS/NOIES?

SÍ

No

NS/NC
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                        Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta elaborada 

 

Gairebé la meitat dels enquestats, un 51%, no creu que internar 

un menor en un centre sigui una mesura eficaç a l’hora de 

reinserir-lo a la societat i evitar conseqüentment la reincidència. 

Tot i així, un 24% de la població és més optimista al respecte i creu 

que aquesta és una bona mesura. Una quarta part dels enquestats 

desconeix les conseqüències que es desprenen de l’ i no manifesta 

cap opinió. Val la pena recordar que la Llei Penal del Menor 

persegueix sempre mesures alternatives a l’ i que es tracta, tal i com 

s’ha reflectit en les dades de delinqüència juvenil a Catalunya, d’una 

mesura que no és majoritària. 

 

 

 

 

 

 

 

24%

51%

25%

6-CREU QUE LES MESURES D'INTERNAMENT EN 
CENTRES ACONSEGUEIXEN RESSOCIALITZAR ELS 

MENORS AL A SOCIETAT?

Sí

No

NS/NC

Divisió d’opinions 

davant l’eficàcia 

de l’internament 

d’un menor en un 

centre. 
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Quines mesures proposaria per a modificar la llei penal del menor? 

Una de les respostes que apareix amb més freqüència en l’enquesta 

és la modificació de la llei per tal que els delictes més greus com ara 

violació, homicidi o assassinat, fossin penats independentment de 

l’edat del qui delinqueix”. Altres respostes remarcables són les 

sol·licituds d’un conjunt de mesures que es centrin  específicament en 

la prevenció del fenomen de la delinqüència juvenil com ara més 

responsabilitat per part de les famílies i les escoles. Aquesta darrera 

proposta és una de les més utilitzades en delinqüència juvenil a nivell 

europeu i es coneix amb el nom de Creació d’un  Estat Social 

Actiu.  Una altra reforma comuna és l’exigència a l’Estat de la gestió i 

assumpció de la responsabilitat  dels riscos i les conseqüències de la 

delinqüència juvenil. 
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Conclusions de l’enquesta sobre la Llei Penal del Menor 

Si analitzem els resultats obtinguts en l’enquesta anterior de forma 

general, ens adonarem fàcilment que la Llei Penal del Menor és una 

llei de poca acceptació entre la població. Tot i que les opinions són, 

evidentment, molt diverses, una majoria aclaparadora coincideix en 

afirmar que la llei ha de ser subjecte de reformes que en millorin 

l’efectivitat i per tant, evitin la reincidència. Aquesta tendència 

reformista passa, en la majoria de casos, per un enduriment de la llei 

i les seves mesures.  De les dades se’n desprèn que la població és 

més partidària del càstig i de la sanció, com a eines efectives per 

acabar amb el deplorable fenomen de la delinqüència juvenil. Per fer-

ho, fins i tot no descarta l’ingrés dels menors en centres penitenciaris 

en casos d’extrema gravetat o  l’aplicació d’altres mesures 

encaminades a la prevenció del delicte i la creació del ja esmentat 

“Estat Social Actiu” així com de l’assumpció de les responsabilitats i la 

gestió de les conseqüències que es puguin derivar d’una llei ineficaç i 

de la delinqüència juvenil en general. 

Així doncs, els resultats obtinguts encaixen plenament amb l’anàlisi 

de la llei des dels mitjans de comunicació i constaten una demanda 

de la societat d’una Llei Penal cada vegada més restrictiva, un 

desprestigi de la reinserció que es considera utòpica i la recerca 

prioritària d’una compensació per la víctima. Aquestes reclames 

provenen d’una creixent inseguretat ciutadana a causa de la 

representació distorsionada de la delinqüència juvenil en els mitjans 

de comunicació, que són la principal font d’informació sobre la llei que 

tenen els ciutadans i que tenen un efecte molt clar sobre aquests. 

 

 

 



La difícil conciliació entre oportunitat i càstig 

    

71 
 

4.3 OPINIONS DELS EXPERTS EN LA LLEI PENAL DEL MENOR 

 

Un cop analitzat el paper dels mitjans de comunicació en la Llei Penal 

del Menor així com l’opinió dels ciutadans, calia tenir en compte un 

punt de vista indubtablement valuós, el d’aquelles persones que 

participen en el procés penal dels menors i que per tant, el viuen des 

de l’interior, sense estar condicionats per interpretacions poc 

objectives. 

A continuació presento les conclusions extretes d’un seguit 

d’entrevistes realitzades a un jutge de menors, una advocada de 

menors, una integrant de l’Equip tècnic i una víctima per tal d’avaluar 

la seva opinió sobre la llei.  

 

            4.3.1 OPINIÓ DEL JUTGE DE MENORS  

              (Veure entrevista annex 2) 

 

Per tal d’aprofundir més en el tema de la Llei del menor em va 

semblar molt interessant contactar amb una de les persones més 

expertes en el tema i amb més renom de l’Estat espanyol, el Jutge de 

Menors Emilio Calatayud, que treballa actualment al Jutjat de Menors 

de Granada, i que és especialment conegut per les seves sentències 

creatives i altament efectives. De fet, tal i com s’indica en el seu blog 

oficial, les estadístiques ens mostren que des que el Magistrat 

Calatayud exerceix el seu càrrec, la delinqüència juvenil a Granada ha 

disminuït gairebé un 8%. Evidentment, aquestes dades m’acostaven 

a un dubte racional: realment, tal i com afirmen els mitjans de 

comunicació, la llei del menor no és prou exigent? O  és només 

eficient si compta amb un intèrpret adequat? 
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Així doncs, el Sr. Emilio Calatayud m’oferiria un nou punt de vista 

sobre la llei, una opinió provinent d’un profund estudi d’aquesta, i el 

que és més important, per primera vegada, coneixeria alguns dels 

èxits assolits per la llei de primera mà. 

L’opinió d’una persona que treballa cada dia  interpretant la Llei del 

Menor és d’especial importància. A més, encara resulta més 

interessant si aquesta contrasta amb tot allò expressat pels mitjans 

de comunicació.  

Ja que tal i com es desprèn de l’entrevista al Sr. Calatayud,  la llei 

està seguint una tendència positiva, aconseguint canvis importants, 

però el ressò mediàtic que assoleixen determinats casos greus 

enfosqueix tot el progrés aconseguit per la llei. 

 Si fem un cop d’ull a algunes de les sentències del Sr. Emilio 

Calatayud, publicades al seu llibre Mis sentencias ejemplares ens 

adonarem de perquè es dóna un índex tan baix de reincidència en les 

seves sentències i veurem que el sentit comú regeix tot el procés. Per 

exemple: a un jove de 15 anys acusat d’intentar robar material de 

construcció  i que havia abandonat l’escola als 5 anys, va obligar-lo a 

aprendre a llegir i assegura que des d’aleshores mai més ha tingut 

problemes amb la justícia. O bé a un jove de Granada que havia 

atemorit una barri sencer de la ciutat va oferir-li una retirada de la 

condemna a canvi d’allistar-se a l’exèrcit. Actualment el jove s’ha 

convertit en cap de l’exèrcit i té sota el seu càrrec unes 200 persones.  

Finalment, a un jove acusat de conduir sota els efectes de l’alcohol va 

condemnar-lo a exercir de voluntari en un centre de persones 

paraplègiques a causa d’accidents de trànsit.  

Per tot això, el Jutge Calatayud insisteix que els joves que cometen 

un delicte no són necessàriament delinqüents i que per aquest motiu, 

abans de dictar qualsevol sentència és assessorat per un grup de 

psicòlegs que l’ajuden a determinar la millor mesura per a cada cas. 
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            4 .3 .2 OPINIÓ DE L’EQUIP TÈCNIC  

                        (Veure annex 3) 

Com ja he esmentat en apartats anteriors, l’equip tècnic és una de les 

parts interventores en el procés penal amb una major importància. 

Aquest grup d’assessors, que tenen com a funció principal l’anàlisi de 

la situació del menor i la proposta de mesures que s’adeqüin a 

aquesta i al delicte comès, gaudeix de grans competències que li són 

atorgades per la LO 5/2000. Per tant, desenvolupa una feina de vital 

importància i la seva opinió és molt valuosa, ja que tracta 

directament amb el menor. 

Per això m’interessaven especialment les respostes de Teresa Martí, 

tècnica de medi obert. Les seves afirmacions són a més molt clares. 

La llei del menor és una llei, al seu parer, efectiva i per demostrar-ho, 

aporta diversos arguments a favor: els canvis que ha introduït la llei 

són positius, tan pel què fa a la recent inclusió de les persones entre 

16 i 18 anys en la justícia juvenil, com per la seva vessant educativa, 

passant per la possibilitat de justícia gratuïta i pel gran nombre de 

mesures contemplades per la llei per tal d’adequar-les a la situació 

específica de cada menor.  

Això ha permès més garanties de reinserció i més mesures 

alternatives a l’. 

També, afirma, protegeix al menor en tot moment, així com a la 

víctima, que veu defensats els seus interessos. 

Per tots aquests motius, conclou afirmant que no creu necessària una 

reforma de la Llei Penal del Menor.                                                    
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            4.3.3 OPINIÓ DE LA VÍCTIMA  

                     (Veure annex 4) 

Perseguint de nou les opinions dels diferents interventors del procés 

penal de menors vaig decidir entrevistar a una víctima d’un robatori 

per part de menors. La seva opinió és doncs molt interessant, ja que 

permet analitzar la llei des d’una perspectiva completament diferent, 

el de la protecció de la víctima per davant del suprem interès del 

menor.  

Tal i com es desprèn de l’entrevista realitzada, es pot constatar que 

la víctima  es va sentir protegida per la llei en tot moment i al llarg de 

tot el procés. Tot i així, creu que les mesures previstes per la llei no 

són dures, ja que en molts casos no són privatives de llibertat. Per 

altra banda ens fa saber que el menor està del tot emparat per la llei 

però que malgrat i això, no modificaria el text legal, sinó que seria 

més partidari de fomentar una actitud preventiva per part de les 

escoles o de les famílies, per tal d’evitar la delinqüència juvenil. 

Coincideix també amb el principal objectiu de la Llei que és la recerca 

de la reinserció del menor. 

 

4.3.4 OPINIÓ DE LA DEFENSA 

         (Veure annex 5) 

Per tal de tenir  una visió del tot complerta de la llei del menor, 

faltava considerar l’opinió d’un expert restant en el tema, l’advocat 

defensor del menor.  

Des del punt de vista de l’advocada a qui he realitzat l’entrevista, la 

Llei Penal del Menor és una llei justa, que té present en tot moment 

que està tractant amb menors d’edat i que per tant proposa mesures 

al respecte.  
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Per això, explica, el procediment no és tan rígid com en el Codi Penal 

convencional, ja que busca un apropament del menor amb el Jutge i 

la resta d’interventors en el procés. Les mesures s’orienten més a la 

reeducació i no són tampoc tan estrictes  

A més, la lletrada defensa la importància de l’Equip tècnic com a 

forma d’estudi individual de cada situació personal dels menors.  

Finalment, creu que la llei respecta tan els drets del menor com els 

de la víctima i que és una bona forma d’equilibri entre aquesta 

protecció dels drets i la imposició de sancions. Tot i així, introduiria 

canvis en l’execució de les sentències com ara més supervisió.  
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5. ASSISTÈNCIA A UNA AUDIÈNCIA PRELIMINAR 

DE MENORS 

 

El passat dilluns dia 8 de novembre de 2010 vaig tenir l’oportunitat 

d’acudir a una audiència preliminar a la Ciutat de la Justícia, un 

complex que constitueix la seu de la justícia i de l’activitat comercial i 

empresarial de les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. 

Aquesta possibilitat se’m va oferir gràcies a l’ajuda d’una tècnica de 

medi obert, que intervenia en el procés i que vaig conèixer a partir de 

la realització del treball . ( Degut a la protecció dels drets i les dades 

del menor, és gairebé impossible accedir a una audiència preliminar 

sense una sol·licitud especial). 

Tal i com explico en el treball, en l’apartat d’estructura i fases del 

procediment penal, l’audiència preliminar és una de les parts més 

importants del procediment penal que dicta la llei del menor.  

Consisteix en una trobada prèvia al judici, en la qual hi acudeixen un 

jutge, un fiscal de menors, l’acusat i la defensa, però no la víctima, 

que només participa en el judici.  

En aquest cas, els menors acusats foren dos i com en tota audiència 

preliminar, allò que es perseguí en tot moment fou el reconeixement 

dels fets, concretament d’un delicte de violència i robatori amb força. 

Després d’una trobada prèvia entre el jutge, el fiscal, l’equip tècnic 

(un representant) i l’advocada de la defensa, on es tractà la situació 

de cada menor i es proposà una mesura adequada a les seves 

característiques,  es donà finalment  l’oportunitat als menors de 

declarar l’autoria del delicte i per tant evitar un judici posterior, 

sempre acceptant la imposició d’una mesura, entre les dues que el 

Fiscal oferí : 30 hores de Prestacions en Benefici a la Comunitat o bé 

3 mesos de llibertat vigilada per cadascun.  
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A més d’una Responsabilitat Civil de 100€ per a reparacions a la 

víctima. La mesura fou, tal i com es pot observar, reduïda ja que la 

tècnica de medi obert comentà que ambdós menors havien seguit 

una evolució positiva des del moment de la comissió del delicte i 

estaven ja sota altres mesures de llibertat vigilada. 

  Ambdós menors reconegueren la seva participació en els fets i 

acceptaren la proposta de 3 mesos de llibertat vigilada, evitant així la 

celebració posterior d’un judici que els podia haver estat desfavorable 

i aconsellats per la seva advocada.  

Abans de finalitzar el judici, el fiscal recordà als menors la necessitat 

d’evitar conductes reincidents, que d’ara en endavant serien penades 

de forma molt més estricta, ja que un dels menors havia assolit ja la 

majoria d’edat i per tant a partir d’aleshores seria jutjat d’acord amb 

el Codi Penal convencional que contempla mesures més restrictives. 

Concretament per un delicte com aquest, s’imposarien entre 2 i 6 

anys de presó. 

L’assistència a una audiència preliminar em va permetre observar de 

forma propera l’aplicació de la llei del menor. Alguns dels trets que 

més es varen ressaltar de la llei foren: el predomini del suprem 

interès del menor , sempre protegit i al qual se li aplicaren les 

mesures més convenients per la seva situació específica,  la gran 

participació de l’equip tècnic i les seves competències, i finalment el 

respecte a tots els drets del menor, inclosa la justícia gratuïta  

Destaca també que el procés dictat per la llei és força lànguid, ja que 

busca apropament entre el menor i els interventors en el procés.  
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6. CONCLUSIONS 

Amb la realització d’aquest treball he pretès, de forma modesta, 

contribuir a la reflexió sobre un dels temes més controvertits, però 

també importants de la societat del segle XXI, la regulació de la 

responsabilitat penal dels menors.   

Per fer-ho, primer  calia estudiar quin procés havia seguit una llei 

com aquesta a l’Estat espanyol des dels seus inicis. L’anàlisi indicà 

una evolució i canvis molt importants. Des de l’edat mitjana, període 

en què ni tan sols es parlava d’infància i on per tant, una legislació 

específica per a menors d’edat era quelcom impensable fins, ja 

entrats al segle XIX amb l’arribada dels primers intents per establir 

una protecció jurídica adequada. 

Ara bé, després d’entendre que el menor no podia ser tractat com un 

adult, es presentà la dificultat del pas  d’una filosofia correccional a 

un model tutelar. És a dir, el pas de la sanció a l’oportunitat. Aquesta 

evolució va estar, i està encara avui en dia, plena de controvèrsies, 

d’avenços i retrocessos.  

Avui en dia, la societat ha aconseguit arribar a un consens mitjançant 

l’aprovació de la Llei Orgànica Reguladora de la Responsabilitat Penal 

del Menor o Llei 5/2000.  

Es tracta d’una llei que s’aplica a aquelles persones majors de 14 

anys i menors de 18 que hagin comès un delicte o una infracció 

previstes pel Codi Penal. D’aquesta llei destaca sobretot la divisió de 

dos trams d’edat a efectes sancionadors i processals: un primer dels 

14 als 15 anys i un segon dels 16 als 17 anys. 

És també una llei que defineix molt clarament el procediment penal 

que cal seguir amb uns passos predeterminats i que atorga unes 

competències molt específiques a cadascun dels seus interventors. 



La difícil conciliació entre oportunitat i càstig 

    

79 
 

 Destaca la importància del Fiscal, que deixa de veure’s com una 

figura sancionadora per passar a entregar-se al principi d’oportunitat i 

reinserció del menor. Un altre interventor important és l’equip tècnic, 

un conjunt d’assessors i psicòlegs que permeten al Jutge conèixer la 

situació del menor i  proposen aquelles mesures que millor s’adapten 

al delicte comès, però sobretot a les condicions socials, econòmiques i 

familiars del menor.  

Una altra de les característiques principals de la llei és la recerca de 

solucions extrajudicials. És el cas de la mediació, que suposa un 

acord entre víctima i delinqüent, que s’aplica únicament en delictes 

no violents i que consisteix en prioritzar el reconeixement dels fets 

comesos i la solució del conflicte a una possible sanció. 

La llei contempla un total de 14 mesures imposables: 5 privatives de 

llibertat i 9 no privatives de llibertat i estableix que per l’elecció de 

qualsevol d’aquestes es tindrà en compte la prova i valoració dels 

fets, l’edat, les circumstàncies familiars i socials i el suprem interès 

del menor.  

Així doncs, en la Llei Penal del Menor queda molt clar que s’està 

pensant en nois i noies menors d'edat i per tant, la seva 

voluntat no és la de castigar de forma exemplar als menors 

que cometin infraccions penals, sinó la de reeducar i de 

reinserir aquests joves a la societat. 

 

D’acord amb l’anàlisi de la delinqüència juvenil a Catalunya, puc 

constatar que ha augmentat el nombre de població en justícia juvenil 

des de l’aplicació de la llei i  que una de les principals causes d’aquest 

fet ha estat la incorporació dels menors d’entre 16 i 18 anys a la 

justícia juvenil, encara que després de l’aplicació de la nova llei la 

delinqüència juvenil ha seguit augmentant any rere any.  
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Aquest augment l’han propiciat el creixement de la població i 

l’arribada massiva d’immigrants, que incrementen cada vegada més 

la seva participació en delinqüència juvenil.  

Es desprèn doncs una força elevada participació dels joves en 

delinqüència juvenil, que ve provocada per la manca de prevenció 

que presenta la llei. Cal recordar que la Llei 5/2000 és una llei que 

s’aplica únicament després de la comissió del delicte i per tant, no 

considera dins les seves competències evitar el deplorable fenomen 

de la delinqüència juvenil, sinó regular-lo quan aquest ja ha 

ocorregut. Caldria doncs una reforma en aquest sentit, que portés a 

una major cooperació entre escoles , famílies i serveis socials, per tal 

de detectar menors en situació de risc i per tant actuar fins i tot 

abans que el menor compleixi els 14 anys, encara que no sigui 

mitjançant solucions judicials . 

Pel què fa a la reincidència, aquesta és estadísticament significativa, 

malgrat i no ser molt elevada. És un dels apartats que menys resolts 

té la Llei i un dels de major importància, ja que si no s’evita la 

reincidència no s’estan assolint satisfactòriament els objectius de la 

llei i això repercuteix en la seva efectivitat. 

Què falla? Principalment, la disciplina en la supervisió i compliment de 

les mesures. Falla la conscienciació del menor, la potser escassa 

dedicació dels professionals per la falta de recursos provinents de 

l’Administració i la falta de personal implicat i dedicat realment a la 

tasca educativa d’aquests menors. Això provoca que el menor tingui 

una percepció de poca serietat o permissivitat en el compliment de 

determinades mesures que se li imposen. Una sensació de flexibilitat 

pel fet d’ésser menor d’edat i de conèixer que els delictes comesos no 

afectaran al seu currículum d’antecedents penals quan assoleixi la 

majoria d’edat. 
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Un dels altres problemes que planteja la llei del menor és la visió 

distorsionada i excessivament sensacionalista que n’aporten els 

mitjans de comunicació, que ha atorgat a la llei una imatge de 

desprestigi i d’ineficàcia entre la població, que sol desconèixer les 

mesures que aquesta imposa. Això ha conduït a una creixent 

preocupació per la seguretat ciutadana i a l’exigència de reformes que 

endurissin la llei, amb la sola justificació d’uns fets ocorreguts 

d’immediat i degut a la poca creença en la reinserció.  

En general, aquesta visió de la població no es correspon en absolut 

amb l’opinió dels experts sobre la llei, que la veuen com una llei amb 

garanties de reinserció i que segueix una tendència positiva, 

aconseguint canvis importants. 

Puc concloure dient que la Llei Orgànica Reguladora de la 

Responsabilitat Penal del Menor és una llei efectiva, però que és 

susceptible de ser millorada. Les reformes s’han d’introduir en les 

mancances ja esmentades anteriorment, sobretot en la prevenció, 

mitjançant la intervenció d’organismes socioeducatius que evitin la 

delinqüència i detectin on es gesta el delinqüent, quan i perquè, per 

tal d’actuar en aquest àmbit específic. També caldria modificar 

l’execució de les mesures, augmentant els recursos destinats i 

definint d’una forma més rigorosa i exacta com cal dur-la a terme, 

per tal d’evitar una sensació d’impunitat per part del menor i de la 

víctima. 

 

Així doncs, la llei del menor és una llei teòricament excel·lent, 

però difícil en la seva aplicació. 
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                                                ANNEXOS 
 
 

A continuació adjunto un seguit de documentació que m’ha estat útil 

per realitzar el treball, i que com ja esmento en els apartats 

corresponents, és útil per una millor comprensió d’aquest 

 

 

 Annex 1   Exemple real dels documents que s'utilitzen en el procés  

                penal de menors.  

 

 Annex 2   Entrevistes a Emilio Calatayud, Jutge de Menors de                                

                Granada. 

 

 Annex 3   Entrevista a Teresa Martí, tècnica de Medi Obert. 

 

 Annex 4   Entrevista a Maria Terricabras, Advocada de Menors. 

 

 Annex 5   Entrevista a una víctima anònima d'un robatori per part de  

               menors. 

 

 Annex 6   Enquestes passades a la població. 
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ANNEX 2 
 

ENTREVISTA AL SR. EMILIO CALATAYUD 

Jutge de menors de Granada 

¿Cuál es su opinión respecto a la actual ley del menor? 

“Está bien, fue muy criticada antes de entrar en vigor, se ha ido 

modificando y actualmente creo que lo que hay que hacer es dejarla 

tranquila y aplicarla, dotarla de medios. Pero yo creo que está 

haciendo una gran función. Lo que pasa es que cuando aparece un 

caso como el de Marta del Castillo, por ejemplo, o un caso grave, 

pues se echa por la borda todo el trabajo. Pero yo creo que está 

haciendo una gran función. Pienso que estamos evitando que entren 

en la justicia de adultos un 70% de los chavales. Se trata de forma 

individual teniendo en cuenta el delito y las circunstancias del chaval 

que ha cometido el delito. Entonces estamos obteniendo unos éxitos 

de no reincidencia. Des de luego, por los menos en Andalucía se ha 

hecho un estudio y el 70% de los chavales que están en medidas de 

internamiento no reinciden. Y el 80% de los chavales cuando están 

ejecutando medidas alternativas al internamiento tampoco reinciden. 

Lo que pasa es que por desgracia cuando sucede un hecho de estos 

tan lamentables pues se echa por la borda todo el trabajo, pero 

estamos evitando entrar en la justicia de adultos a muchos chavales.” 

¿Sería partidario de endurecer la ley del menor en los delitos 

más graves? 

“Yo pienso que es lo suficientemente dura, lo que pasa es que no se 

explica bien y no se ha transmitido a la sociedad. Yo creo que ha sido 

uno de los temas que los medios de comunicación más han criticado 

y muchos no la han estudiado.  
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Pero no es tan blanda como parece, porque realmente si miramos los 

artículos, el artículo 47 de la Ley de menores, nos permite poner el 

doble de la máxima cuando nosotros juzgamos a un menor que ha 

cometido hechos delictivos distintos en distintas épocas y se le juzga 

en distintos juicios.  Podemos tener un chaval privado de libertad de 

14 a 16 años hasta 10 años y a un chaval de 16 a 18 años hasta 16 

años.   

Luego por ejemplo se ha criticado mucho el caso del “Rafita” los que 

mataron a Sandra Palo que dijeron que con 14 años a los 5 años está 

en la calle por esos delitos que hizo.   Pero De Juana Chaos cometió 

25 asesinatos y salió a los 19 años, ¿qué ley es más blanda?” 

 

¿Cómo calificaría el funcionamiento de la justicia en las causas 

contra menores? 

“Yo creo que aquí el problema está en que en la justicia de menores 

dependemos mucho de las Comunidades Autónomas. Entonces hay 

Comunidades Autónomas que han mostrado mucha más sensibilidad 

y las han dotado de muchos más recursos que otras. Entonces yo 

creo que es necesario un juzgado con profesionales que trabajen con 

menores y con medidas alternativas, pero eso depende de las 

competencias de las distintas comunidades autónomas.” 
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ANNEX 3 

ENTREVISTA A TERESA MARTÍ  

Tècnica de medi obert 

Quina opinió té sobre la llei penal del menor? 

Crec que és una llei positiva ja que: 

 Intervé al menor des d’una vessant educativa i d’ajuda alhora 

que dóna una resposta punitiva davant del comportament 

transgressor del noi que li transmet que la societat en la qual 

està integrat no permet aquest tipus d’actuacions. 

 

 Ajusta cada mesura imposada al fet comès pel menor evitant 

així l’excés d’intervenció a famílies amb necessitats 

assistencials o carències personals . D’aquesta  manera, la 

intervenció penal  de situacions familiars desestructurades que 

en cap cas s’han de  tractar des del món judicial , com passava 

sovint en l’antiga llei, queda definitivament superada i es tracta 

des d’altres àmbits d’atenció social o comunitària. 

 

 La modificació de l’edat penal permet una intervenció educativa 

a menors de 16 a 18 anys que abans, degut a la seva inclusió 

en el Codi Penal convencional rebien únicament una resposta 

penal. 

 

 Hi ha un ampli ventall de mesures educatives que van des de 

l’internament en règim tancat fins a la simple amonestació. 

Aquest catàleg de mesures, permet imposar a cada jove la que 

més s’adequa a la seva situació personal. 
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Creu que aquesta protegeix de forma efectiva els drets del 

menor? I de la víctima? 

Sí,  perquè el menor compta en tot moment amb un advocat d’ofici 

que vetllarà per què el jove tingui un judici just . Per altra banda, la 

llei preveu tot un seguit de professionals que acompanyaran al menor 

i la família en el procés penal i assessorarà al fiscal abans de dictar 

sentència. 

A la vegada, la llei permet la modificació de la mesura imposada 

segons l’evolució del menor, sempre dins dels paràmetres legals 

establerts, és clar. 

Pel què fa a la víctima, crec que aquesta té protegits els seus 

interessos de forma eficaç, encara que sempre prevalgui el suprem 

interès del menor. 

 

Modificaria la llei penal del menor o creu que aquesta és 

suficientment efectiva? 

No, per a mi ja és suficientment efectiva. 
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ANNEX 4 

ENTREVISTA A UNA VÍCTIMA D’UN ROBATORI PER PART DE MENORS 

La persona a la qual entrevistaré a continuació fou víctima d’un 

robatori en el propi domicili, per part d’un grup de joves menors.  La 

seva opinió és doncs molt interessant ja que permet analitzar la llei  

des d’una perspectiva completament diferent, el de la protecció de la 

víctima, per davant del suprem interès del menor. 

1. Tenint en compte l’experiència viscuda en relació amb la 

Llei Penal de Menor,  quina opinió té d’aquesta? 

Penso que és una bona llei, que està pensada pels menors d’edat, 

que almenys en el meu cas, eren nens. Crec que el procés que 

segueix la llei és força correcte, tot i que podria ser millorat.  

Principalment pel què fa a les mesures, que són poc restrictives. 

 

2. Pensa que els drets de la víctima estan suficientment 

protegits per la llei? 

 

Jo em vaig sentir emparat per la llei al llarg de tot el procediment. 

Recordo que quan vaig acudir al meu advocat defensor, ja que el 

meu cas era un delicte contra la propietat, el primer que vaig 

preguntar-li era si recuperaria tot allò que m’havien pres.  

Aquest em va contestar que depenia dels pares i no del mateix 

menor, ja que de fet, aquest tipus de responsabilitat recau sobre 

ells, ja que els menors en cap cas hi poden fer front. 

He de dir, però, que el resultat assolit per la llei va ser positiu. 
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3. Creu que les mesures  que preveu la llei són prou dures i 

garanteixen la resocialització del menor? 

 

Estic a favor de les mesures que contempla la llei del menor, tot i que 

no penso que aquestes siguin estrictes, ja que en molts casos no són 

privatives de llibertat.  No hem d’oblidar però que es tracta de nens, 

joves, sovint amb problemes socials o econòmics i que tothom mereix 

una segona oportunitat.  

 

4. Creu que manca o que cal modificar algun aspecte de la 

Llei Penal del Menor? 

 

Personalment crec que és una llei efectiva i en modificaria pocs 

aspectes, encara que sempre es podria millorar. Opino que falta 

prevenció , per no arribar a cometre el delicte. 
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Annex 5 

ENTREVISTA A MARIA TERRICABRAS 

 
 Advocada de Menors 

 

1- Quina opinió té sobre la Llei Penal del Menor? 

  

Des del meu punt de vista crec que la llei penal del menor és una llei 

“molt garantista”, sense parlar del qualificatiu de "excessivament 

garantista" però sí que en les mesures penals que es preveuen en ella 

es vol deixar molt clar que la infracció l'ha comès un menor d'edat, ja 

que les mesures no tenen res a veure amb les penes que s'imposen 

en el Codi Penal. 

I entenc que és així perquè és una llei que pretén tractar als menors 

que cometen delictes i/o faltes com a menors delinqüents. Per això, 

l'entenc com una llei justa, que contempla una sèrie de mesures 

penals pensades en la finalitat de la llei. 

Alhora la llei dóna molt de protagonisme als Delegats, equips tècnics 

que fan el seguiment del menor i que fan un informe prejudicial 

(abans del judici), el qual ha d'ésser una relació de total confiança del 

nen amb el delegat.  

Així doncs, entenc que és una llei marcadament respectuosa amb els 

menors a qui des del punt de vista judicial el procediment és molt 

“laxe” i extremadament flexible i faltat de formalitats innecessàries 

que pretén acostar una mica el jutge al menor. 

Crec que la llei penal del menor troba l'equilibri entre salvaguardar 

els drets dels menors i tractar-los com a nens, però alhora no deixar-

los impunes de les accions penals il·lícites que puguin cometre, 

aplicant amb racionalitat les mesures a imposar-los. 
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2- Creu que protegeix de forma efectiva els drets de la 

víctima? I del menor?  

 

La resposta a si protegeix de forma efectiva els drets del menor és 

rotundament sí. 

  

La resposta a si protegeix de forma efectiva els drets de la víctima,  

també és sí, però amb certs matisos. 

El procediment penal on s'enjudicia l'autoria, participació del menor 

en els fets que se li imputen, és un procediment formal on es 

respecten escrupolosament les formes que estableix la llei. 

Per tant la declaració del menor i la declaració de la víctima són 

escoltades en audiència pública per tota la Sala, jutge, fiscal, parts 

....  i  es practiquen totes les proves proposades amb totes les 

garanties processals, i l'anàlisi de tota la prova és valorada pel jutge 

en sentència,. 

 

Però sí que crec que la percepció que pot tenir la víctima, és que al 

menor, no és que no se'l castiga, sinó que no se li imposa prou 

càstig, i crec que aquesta percepció troba justificació en la falta de 

coneixement de les mesures que s'imposen als menors i el seguiment 

que es fa d'aquestes i del rigor que els tècnics informen al jutjat 

sobre el compliment de la mesura per part del menor, ì per la manca 

de coneixement de la finalitat de la llei i de la influència i/ o 

contaminació de la víctima pels mitjans de comunicació, afectada pels 

casos més mediàtics que s'hi han publicitat. 
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3- Modificaria la Llei Penal del Menor o creu que aquesta és 

suficientment efectiva? 

 

Hem de separar el procediment penal fins a sentència i l'execució 

d'aquesta sentència en la mesura que s'imposa al menor. 

  

Jo no modificaria la llei penal del menor per rebaixar l'edat penal dels 

menors ni tampoc per imposar mesures més severes, crec que és 

ajustada la llei penal del menor a la societat en la que vivim i en els 

conflictes en els quals es veuen implicats els menors crec que les 

mesures que s'hi contemplen estan encaminades a complir amb la 

finalitat de la llei que no és altre que reeducar al noi i / o a 

resocialitzar-lo. 

  

Ara bé si m'he de pronunciar sobre l'eficàcia de les mesures 

imposades, per tant en l'execució de la sentència, aquí sí que vull ser 

una mica crítica, ja que penso que se’n fa un compliment molt 

lànguid i molt flexible i aquesta és la visió que s'està transmetent a la 

societat. 

D'altra banda igualment en les mesures privatives de llibertat, 

internament en centres, crec que on falla l'eficàcia, és en la 

organització dels centres, i en la direcció. Quines en són les causes 

d'aquest deficient funcionament dels centres de menors? No ho sé, 

potser falta de formació dels professionals que hi treballen, dolenta 

selecció del personal, falta de mitjans i/o de recursos per escassejar 

el personal ... falta de disciplina als centres, .... els quals a vegades 

obliden quina és la finalitat de l’ internament dels menors en un 

centre, no aconseguint una reinserció d'aquesta criatura a la societat. 
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ANNEX 6 

ENQUESTA SOBRE LA LLEI PENAL DEL MENOR 

 

Edat:            15-20                21-30               31-40  4       41-50          51-60   Més de 60 

Sexe:  Home             Dona 

Professió............................................................................................................................... 

Tal i com indica el seu nom, la Llei espanyola de Responsabilitat Penal del Menor 
és una llei que s’aplica únicament a persones menors d’edat. Tot i així, la Llei 
exclou de qualsevol responsabilitat penal a aquelles persones menors de 14 
anys. En definitiva, la Llei Penal del Menor s’aplica únicament a aquelles persones 
entre els 14 i els 18 anys que cometin un fet considerat delicte o falta pel Codi 
Penal.   Ara bé, aquesta no deixa de ser una llei especial, ja que l’interès del 
menor és un element determinant en tot el procés,  i la  intervenció educativa i 
resocialitzadora predomina en tota la llei. 

  Com ja deu saber, la Llei Penal del Menor és una llei que ha suscitat molta 
polèmica a L’Estat espanyol,   en el fet de quina ha d’ésser l’edat mínima en la 
qual s’ha de fixar la responsabilitat dels menors i quina ha d’ésser la intervenció i 
les mesures penals que la justícia ha d’imposar. 

L’objectiu d’aquest qüestionari és doncs el de conèixer l’opinió de la societat 
davant d’un tema tan controvertit i mediàtic i que ocupa sovint els nostres mitjans 
de comunicació. 

1- Creu que cal modificar la Llei Penal del Menor? 
 

SÍ       NO       NO HO SÉ 
 

2-  És partidari/a d’endurir la Llei Penal del Menor? 
 
         SÍ       NO       NO HO SÉ 
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3- Rebaixaria l’edat mínima d’intervenció penal als 12 anys per així 
evitar deixar impunes de  responsabilitat als menors d’entre 12 i 14 
anys? 
 
         SÍ       NO       NO HO SÉ 
 
 

4- Creu que els menors que cometin delictes greus o molt greus 
haurien d’ingressar en un centre penitenciari? 
 
         SÍ       NO       NO HO SÉ 
 
 

5- Creu que les mesures que s’apliquen actualment als menors que 
delinqueixen, són efectives per evitar la reincidència d’aquests 
nois/noies? 
 
         SÍ       NO       NO HO SÉ 
 
 

6- Creu que les mesures d’internament en centres de menors 
aconsegueixen ressocialitzar als menors a la societat? 
 
         SÍ       NO       NO HO SÉ 
 
 

7- Si creu necessària una modificació en la Llei del Menor, quina 
proposaria? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 


