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El Síndic demana més recursos per aplicar la llei de responsabilitat 
penal del menor abans de possibles canvis per endurir les penes                        
 
El Síndic ha expressat la seva preocupació per l’anunci de possibles  
modificacions a la llei de responsabilitat penal del menor que està elaborant el 
ministeri de Justícia amb l’objectiu d’endurir les penes. 
Rafael Ribó, considera que el que cal és augmentar els recursos, materials i 
humans,  per aplicar l’actual text que té com objectiu la socialització i educació 
del menor que ha delinquit. Per poder desenvolupar amb garanties aquest 
model i  per evitar el seu col·lapse cal doncs un augment de mitjans.    
Aquesta falta de recursos, que ha impedit en alguns casos donar respostes 
adequades a algunes problemàtiques, ha estat una de les causes que han 
portat a la revisió de la llei. 
Potser hagués calgut abans apostar decididament per desenvolupar i potenciar 
les mesures de socialització i educació i seguir explicant a la societat perquè els 
adolescents necessiten altres respostes que no siguin només la criminalització i 
l’internament en centres. 
 
La possible modificació augmentaria els temps d’internament per als delictes 
més greus i el pas a la presó dels menors internats en un centre una vegada 
compleixin 18 anys. 
El Defensor de les persones recorda que en la llei de responsabilitat penal del 
menor, a diferència de la llei penal dels adults, les penes no han de ser 
directament proporcionals a la gravetat del delicte comès sinó que l’objectiu és 
evitar la reincidència i aconseguir la socialització del menor implicat. A més, les 
mesures han de ser revisables i modificables en funció de l’evolució de la 
persona que ha comès el delicte. 
És per això que la llei de responsabilitat penal del menor, a més de la gravetat 
dels fets, ha de tenir altres paràmetres per avaluar la pena a imposar com ara 
les característiques de l’imputat, la seva situació social i educacional i buscar 
una resposta equilibrada  i diversificada que ajudi al menor a responsabilitzar-se 
i no només encarada en l’internament. 
 
És preocupant que els possibles canvis només vagin en la línia d’endurir les 
penes amb l’augment de les mesures d’internament. 
Aquest enduriment, recollit en la llei estatal, pot també posar en crisi el model 
de justícia juvenil català, que aposta decididament per el treball en el propi 
medi del menor i l’educació en llibertat. 
 
 


