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Tres anys d'internament psiquiàtric
per la mort d'un home a qui havia
agredit a Tortosa
La sentència conclou que l'acusat tenia les capacitats greument afectades per
un trastorn mental

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 3 anys i 3 mesos d'internament psiquiàtric un jove
acusat de la mort d'un home a qui va deixar en coma d'un cop de puny a Tortosa el 2016. El
judici havia de començar avui amb jurat popular, però divendres les parts van tancar un pacte, atès
que, en el moment dels fets, l'acusat tenia les capacitats greument afectades. El noi patia
d'esquizofrènia paranoide i de retard mental lleu, i té reconegut un grau de discapacitat del 69%.
La fiscalia, que demanava 12 anys de presó per homicidi, va rebaixar la petició a 3 anys i 3 mesos
per un delicte de lesions en concurs amb un homicidi imprudent, amb l'eximent incompleta
d'alienació mental. L'home haurà de pagar 120.000 euros a la germana de la víctima.
L'agressió va passar cap a les dos de la matinada del 4 de desembre del 2016 a les portes d'un
local d'oci del carrer Argentina de Tortosa. La víctima es trobava a l'exterior de l'establiment i duia
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el mòbil a la mà en aparença d'estar fent fotos. Aleshores l'acusat es va dirigir cap a ell, li va donar
un cop a la mà de tal forma que li va caure el mòbil i, tot seguit, va donar-li un fort cop de puny al
cap i una puntada de peu a la cama. Com a conseqüència dels cops, la víctima va caure
d'esquena i es va colpejar el cap al terra. L'home va quedar inconscient i l'acusat va marxar
corrent.
L'agressor va passar 20 dies en crida i cerca fins que els Mossos el van poder detenir el 25 de
desembre. El jove va passar a disposició judicial el dia de Nadal, però va quedar en llibertat amb
càrrecs a les poques hores. El dia dels fets, la víctima va acudir, conscient, a l'hospital Verge de la
Cinta de Tortosa. A les poques hores un coàgul sanguini al cervell el va fer entrar en estat crític i
va ser traslladat al servei de neurocirurgia de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on el van
operar. La víctima va passar a l'UCI fins al 10 de gener i, després, el van traslladar a planta. El 9
de febrer del 2017 va quedar ingressat a l'hospital de Jesús amb un estat de paràlisi i un estat
vegetatiu persistent -coma vígil.
El 28 de setembre del 2018, quan tenia 40 anys, va morir "per una encefalitis derivada del
traumatisme inicial de l'agressió". Posteriorment, el 10 de juny del 2019, l'Audiència de Tarragona
va acordar presó provisional per a l'acusat, que acumulava nombrosos antecedents per robatoris,
agressions, intimidació i atemptat contra els agents de l'autoritat, entre d'altres.
Eximent incompleta per alienació mental
Divendres les parts van arribar a un acord de conformitat que ha permès evitar la celebració del
judici amb un jurat popular. Inicialment, la fiscalia demanava 12 anys de presó per un suposat
delicte d'homicidi. Finalment, el ministeri públic va modificar les conclusions provisionals i va
reconèixer que en la data dels fets l'acusat patia d'esquizofrènia paranoide i d'un retard mental
lleu, la qual cosa "limitava greument les seues capacitats volitives i intel·lectives".
El ministeri públic va considerar que els fets corresponen a un delicte de lesions doloses de
l'article 147 del Codi Penal en concurs ideal amb un delicte d'homicidi imprudent de l'article 142,
amb la circumstància eximent incompleta d'alienació mental. La petició va quedar en 3 anys i 3
mesos de presó, i, a l'empara de l'article 104 del Codi Penal, es va acordar la mesura
d'internament per a tractament mèdic en un establiment adequat a l'alteració psíquica que pateix.
La sentència, que ja és ferma, també condemna l'home a pagar les costes processals i a abonar
una indemnització de 120.000 euros -més els interessos legals- a la germana del difunt.

https://www.aguaita.cat/noticia/19419/tres-anys-internament-psiquiatric-mort-home-qui-havia-agredit-tortosa
Pagina 2 de 2

