
• La llei del menor s’aplica als majors de 14 anys fins als 18 anys
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• Segons diu la LORPM, els policies que practiquin la detenció
d’un menor estan obligats a informar, amb un llenguatge clar i 
comprensible, i de forma immediata, dels fets que s’imputen, 
dels drets que té.

• També han de notificar immediatament de la detenció i el lloc de 
custòdia als representants legals del menor i al ministeri fiscal 

•Tota declaració del menor s’efectuarà amb la presència de 
l’advocat, els representants legals del menor i el fiscal.

• Durant la detenció els menors han d’estar en dependències adequades 
i separades de les que s’usen pels majors d’edat 

• La detenció d’un menor per part de la policia no pot durar més temps 
estrictament necessari per fer les gestions per esclarir els fets. En tot 
cas, el menor ha de passar a disposició del ministeri fiscal o queda en 
llibertat en termini màxim de 24 hores.



• Si passa a disposició del fiscal, aquest disposa de 24 hores més per 
posar-lo en llibertat o sol·licitar una mesura cautelar 
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• La llei estableix la prohibició de difondre dades o imatges de menors

•Tens dret a no declarar-te culpable, o fins i tot, tens dret a mentir. 

• Tens dret a visitar un metge, o en cas de no haver, a portar-te a un 
hospital

• Qualsevol interrogatori sense la presència de l’advocat, és un 
interrogatori il·legal. 

• Durant la detenció, prendran les empremtes dactilars, fotografies de la 
cara. Aquesta informació serà inclosa en l’atestat policíac, al fiscal 
instructor de l’expedient, i a la base de dades de identificació personal 

• En cas de ser dona, l’escorcoll l’ha de realitzar una policia.

• Durant la detenció han de garantitzar que l’alimentació, la roba i les 
condicions de intimitat, seguretat i sanitat adequades.
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• Tens dret a entrevistar-te amb el teu advocat abans de la declaració. 
Aquest també pot conèixer l’atestat policíac des del primer moment.

• Durant la detenció, també tens dret a posar l’Habeas Corpus. 

• El jutge competent pel procediment de l’habeas corpus en relació
a un menor serà el jutjat d’instrucció del lloc on es trobi el menor 
detingut o el jutjat del lloc on es tinguin les últimes noticies 

• Si l’Habeas Corpus el presenta el propi menor, la policia ha de 
notificar-lo immediatament al ministeri fiscal, a part del procediment 
habitual.

• Les rodes de reconeixement, s’han de realitzar en les dependències dels 
Grups de Menors o en les seus dels Ministeris Fiscals. 

• La roda ha d’estar composada per altres persones, menors o no. Si en 
aquesta roda participant menors de 16 anys, necessiten l’autorització del 
menor i també, la dels seus tutors legals. 
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• El Jutge és qui decideix, després d’escoltar al fiscal i l’advocat, 
sobre la situació del menor, mesures cautelars, pràctica de proves...

• El Jutge també imposa i modifica les mesures sol·licitades pel fiscal 
o l’advocat. El jutge no pot condemnar si no ho sol·licita el fiscal. 

• Existeix un Equip Tècnic format per psicòlegs, educadors i 
treballadors socials i la seva funció és la de fer informes sobre el/la 
menor i el seu entorn social. Aquest equip depèn del Ministeri Fiscal

• Aquest equip també tracten amb el/la menor des de la detenció i 
realitzen les funcions de mediació entre el/la menor acusat/da i la 
persona perjudicada.

• L’advocat també pot presentar informes sobre la situació del menor.  
Aquests informes s’han de fer arribar al fiscal.

• El Fiscal és qui dirigeix la investigació, sol·licita les proves, proposa 
mesures i supervisar la seva execució. Exerceix les funcions d’un jutge 
d’Instrucció d’adults 
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La resolució de l’expedient potser què: 
• El Fiscal pot no admetre la denúncia a tràmit.

• També, si s’ha produït la reparació del dany i la conciliació amb 
la víctima, pot tancar l’expedient. 

• Si els fets poden constituir un delicte i el fiscal ha de notificar al 
Jutjat de Menors la incoació de l’expedient

• En aquest cas, arriba la fase d’audiència (el judici). I després de 
presentar els escrits d’acusació i de defensa, en un termini de 5 dies 
el Jutjat de Menors assenyalarà el dia i hora del judici.

• Si el fiscal ho sol·licita, el jutge de menors pot ordenar l’ingrés 
preventiu en un centre de menors. El temps d’ingrés no pot superar 
els tres mesos, prorrogables a tres més.

• En el judici ha d’assistir el menor, els pares, l’advocat i un representant 
de l’equip tècnic.  

• El jutge dictarà sentència, o bé oralment en l’acte, o en un termini de 5 dies.
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• Si s’és menor de 18 anys, el jutge pot decretar que la responsabilitat
civil l’assumeixin els pares o tutors legals.

• En el cas de delictes de “terrorisme” el jutjat competent és el 
Jutjat Central de Menors de l’Audiència Nacional

• En el cas dels majors de 16 anys, l’Audiència Nacional pot 
imposar l’internament en règim tancat que pot anar de 1 a 8 anys. 
Encara que la durada màxima és de 10 anys en cas de condemna 
de varis delictes

• En el cas dels menors de 16 anys, l’Audiència Nacional pot decretar 
l’internament en règim tancat de 1 a 4 anys. Encara que la durada 
màxima és de 5 anys en cas de condemna de varis delictes


