FEDERACIÓ

D’ASSOCIACIONS

Pàgina 1 de 1

Comunicat:
MILLORANT LA LLEI - DEFENSANT ELS VULNERABLES

La primavera del 2010 ens va rebre el fiscal delegat per a la defensa i protecció dels
drets de les persones grans, D. Jorge Sena Argüelles, de la Fiscalia de l'Estat que,
en jubilar-se, va ser substituït en la gestió dels problemes de les persones grans, per
el Fiscal de la Sala de lo Civil del Tribunal Suprem, el Sr. Carlos Ganzenmüller, que
ens va proposar que gestionéssim la modificació de l’Art. 268 del Codi Penal (que
diu que els delictes econòmics dins el si de la família no són perseguibles
criminalment, excepte si hi ha violència o intimidació) afegint ”quant la víctima sigui
una persona amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat”.
Amb aquesta finalitat, ens varem dedicar a tractar aquesta qüestió amb els que
podien canviar i millorar les lleis: els partits polítics amb representació parlamentària.
Per aconseguir-ho aportarem 3 possibles opcions de solució, dins de l'articulat de
l’esmenta’t codi. La segona opció deia "o quan la víctima sigui especialment
vulnerable per raó de la seva edat, malaltia, discapacitat o situació", i que
presentarem als partits polítics.
Va ser satisfactori que en el programa electoral de 2011 el Partit Popular inclogués:
Perseguirem les males pràctiques i les situacions d'abús a la confiança
deguda a la gent gran en l'àmbit familiar, comercial, financer i dels serveis
assistencials.
I que per part de Convergència i Unió ho fes recalcant: Promocionarem l'aprovació
d'una llei que eviti qualsevol tipus de discriminació per raó d'edat, i una
modificació del Codi Penal per sancionar de forma més adequada els
maltractaments a la gent gran. En concret, modificarem des d'aquesta
perspectiva, la legislació relativa a delictes com l'estafa o l'apropiació
indeguda.
Quan es va iniciar el procés de modificació del Codi Penal fa bastants mesos
estàvem esperançats en la seva solució, però en la primera lectura el que va arribar
al Senat des del Congrés dels Diputats no deia res al respecte, per la qual cosa
varem contactar amb el portaveu del Grup CiU al Senat, igual que amb altres
portaveus parlamentaris, el qual ens va indicar que el seu grup recolzava la
modificació i així es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat i amb entrada en vigor l'1
juliol 2015.
La modificació afegeix al text anterior "o abús de la vulnerabilitat de la víctima,
sigui per raó d'edat, o per tractar-se d'una persona amb discapacitat"
FATEC està molt satisfeta per aquesta major protecció jurídica, ja que en el cas de
les persones grans tots sabem que els anys ens fan més vulnerables.
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