
14 LLEIDA SEGRE 
Dijous, 28 de setembre del 2017

El delicte d’apropiació indeguda 
apareix avui de constant actua-
litat quan es tracta d’infraccions 
penals comeses per polítics o 
dirigents. Quins són els ele-
ments constitutius d’aquest de-
licte? Quan pot afirmar-se que 
algú el comet? Com acostuma a 
realitzar-se aquesta apropiació? 
En què consisteix el modus ope-
randi d’aquesta? L’apropiació 
indeguda per ser estimada com 
a tal ha de reunir una sèrie de 
requisits.

F. SAPENA GRAU
SAPIGUEM LA LLEI

Apropiació 
indeguda

Requisits imprescindibles per 
poder estimar la seua existèn-
cia:

El primer requisit consisteix a 
disposar d’una inicial possessió 
legítima per part del subjecte 
actiu de diners, efectes o qual-
sevol cosa moble. A continuació 
és necessari que l’esmentada 
possessió comporti a més l’obli-
gació de tornar-la. Després de 
tot això ha d’existir un acte de 
disposició per part del subjecte 
que accidentalment la posseeix, 
tot plegat acompanyat per un 
evident ànim de lucre. En cas 
que es doni aquesta situació, en 
la forma descrita s’haurà comès 

el delicte d’apropiació indegu-
da. Les formes en què tot això 
es porta a terme són: a) incor-
poració de la cosa al mateix pa-
trimoni, b) disposició de la cosa 
com si se’n fos el real amo con-
sumint-la, venent-la, desti-
nant-la, donant-la o utilit-
zant-la, i c) obtenint amb tal 
procediment un lucre econòmic.

Altres consideracions:

És imprescindible l’existència 
de l’ànim d’aconseguir la cosa 
pròpia i que existeixi l’obligació 
de tornar o entregar. Tot l’ante-
rior acostuma a conviure amb 
l’abús de confiança. La cosa ob-

jecte de l’apropiació ha de ser 
factible, és a dir, fàcilment subs-
tituïble per una altra d’idèntica 
naturalesa. Les apropiacions 
indegudes solen protagonit-
zar-les de forma habitual els que 
per la seua situació en les 
transaccions econòmiques acos-
tumen a tenir accés als diners 
aliens. Així els administradors 
de societats, els dipositaris d’ob-
jectes o diners aliens i, en gene-
ral, tots aquells que es trobin en 
operacions de caràcter econò-
mic per on pugui discórrer 
diners o efectes. 

Particulars, societats mer-
cantils, partits polítics i fins i 
tot entitats de caràcter estatal 

poden ser víctimes d’aquest 
delicte. Les penes amb què es 
castiga són diverses, des de la 
simple multa i dos mesos de pre-
só fins a una pena màxima de 
dos anys de presó. És important 
no confondre l’apropiació amb 
altres figures de caràcter jurídic 
que comporten un dret legal de 
retenció com són el dipositari, 
el mandatari, el comissionista i 
l’usufructuari.

Consell legal:

Sempre us heu d’assegurar que 
no us trobeu davant d’un supò-
sit legal dels que legitimen el 
dret de retenció.

ADVOCAT

Dimarts va estafar un home en aquesta zona de Ronda.

MAGDALENA ALTISENT

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ El fals amic, l’estafador 
de Lleida que demana diners 
a gent al carrer simulant que 
és un conegut de la família en 
conflictes, hi ha tornat. Els Mos-
sos d’Esquadra han rebut tres 
denúncies, dos a l’estiu i una 
aquest últim mes, de persones 
que han caigut a la trampa, i 
no es descarta que hi hagi al-
tres casos en què les víctimes 
no han volgut denunciar-lo per 
vergonya. Un d’aquests es va 
cometre dimarts a la nit al pas-
seig de Ronda, entre Fleming i 
Bisbe Irurita. Va aconseguir que 
un veí de Lleida li donés 200 eu-
ros. Poc després, la víctima va 
descobrir que es tractava d’un 
engany.

Tot sembla indicar que es 
tracta del fals amic R.A.S.C., 
de 38 anys i veí de la Mariola, 
condemnat el mes de maig pas-
sat per l’Audiència Provincial de 
Lleida a un any de presó i a una 
multa de 450 euros. En aquell 
moment, els Mossos d’Esqua-
dra havien obert 25 diligències 

contra el fals amic i li atribuïen 
moltes estafes més.

La Fiscalia va sol·licitar en 
aquell judici una pena de dos 
anys i mig de presó per haver es-
tafat una dona l’any passat fent-
li creure que era a un cosí seu 
i aconseguir que li donés 350 
euros. Es dóna la circumstància 
que el mateix tribunal que el 
va condemnar va demanar al 
Govern de l’Estat l’indult de la 

meitat de la pena per a l’acusat, 
al considerar que els fets jutjats 
són menors, encara que el Codi 
Penal castigui el delicte d’estafa 
amb un mínim d’un any de pre-
só. Durant el judici, l’acusat va 
admetre que es va trobar la víc-
tima i li va dir que havia d’anar 

El ‘fals amic’ segueix actuant amb 
l’estafa malgrat la condemna
Acumula almenys tres noves denúncies però es creu que hi podria haver més casos

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

a Barcelona per cuidar un fami-
liar. Davant de les preguntes de 
la fiscal, va acabar confessant 
que demana diners pel carrer 
fent creure a la gent que el co-
neixen i que demana ajuda per 
als seus fills.

Albert Montagut i Joan Bal-

cells són dos dels molts noms 
que ha utilitzat. En tots els ca-
sos, s’adreça a les víctimes i 
les convenç que eren coneguts 
d’infantesa o parents. Quan 
s’adonen de l’estafa, ja li han 
donat els diners i li han perdut 
el rastre.

Sorprès al volant amb  
el carnet retirat
❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana 
va denunciar penalment di-
marts a la tarda per un de-
licte contra la seguretat en el 
trànsit un conductor que va 
ser sorprès al volant malgrat 
que tenia el carnet retirat per 
la pèrdua total de punts. Li 
van donar l’alto a l’avingu-
da Madrid al cometre una 
infracció.

Querella d’un guàrdia 
civil destinat a Lleida
❘ LLEIDA ❘ Un guàrdia civil de 
Lugo exigeix responsabilitats 
al que va ser ministre Pedro 
Morenés per un accident que 
va tenir quan estava destinat 
a Lleida i el primer era res-
ponsable de Defensa, segons 
va informar La Voz de Gali-
cia, que afegeix que la Fisca-
lia de Lleida va obrir diligèn-
cies. Denuncia que va tenir 
un accident malgrat que no 
estava recuperat d’una baixa.

Multat per no recollir  
els excrements del gos
❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana 
va multar dimarts al migdia 
a la passarel·la dels Camps 
Elisis l’amo d’un gos perquè 
no va recollir els excrements 
de l’animal.

Jornada a la Llotja sobre  
el tràfic d’éssers humans

DRETS PREVENCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Llotja acollirà el prò-
xim 19 d’octubre (de 9 a 14 ho-
res) una jornada impulsada per 
la Paeria sobre el tràfic d’éssers 
humans. L’objectiu és fer visi-
ble aquesta realitat, contribuir 
a la millora de les pràctiques 
d’identificació, protecció, aten-
ció i derivació de les víctimes i 
poder implementar un protocol 
d’actuació a la ciutat per actuar 

en aquestes situacions. La jor-
nada, que és gratuïta, compta-
rà amb diferents intervencions 
d’activistes i de professionals 
de Creu Roja, de la Policia Na-
cional o d’Acnur, entre d’altres.  

Està dirigida a persones que 
treballin en àmbits en els quals 
poden estar en contacte amb 
víctimes del tràfic d’éssers 
humans.

La Paeria crea una taxa de vint euros  
per a la instal·lació d’atraccions inflables

ECONOMIA ORDENANCES FISCALS

❘ LLEIDA ❘ La Paeria incorporarà 
en les ordenances fiscals del 
2018 una nova taxa de vint eu-
ros que gravarà la instal·lació 
d’atraccions inflables. Després 
de la mort d’una nena el juny 
a Caldes de Malavella per un 
inflable mal ancorat, va apli-
car una taxa de 275 euros ge-
nèrica, però ara ha creat una 
taxa especial més econòmica, 

va indicar ahir la tinenta d’al-
calde Montse Mínguez. A la 
comissió d’Economia, Cs i PP 
van votar a favor de la conge-
lació de totes les taxes menys 
l’IBI, que baixarà un 1%, com 
va avançar aquest diari. Tam-
bé augmenten d’un a dos els 
mesos d’impagament que com-
porten l’anul·lació automàtica 
del pagament personalitzat de 

tributs. Tal com van anunciar, 
CiU, Crida i ERC no hi van as-
sistir al considerar que pel con-
text polític actual s’hauria de 
paralitzar l’activitat municipal, 
mentre que el Comú va anar-hi 
només a entregar les seues 21 
al·legacions. Mínguez veu una 
“falta de respecte” no assistir 
a una comissió que debat les 
ordenances fiscals.

ÚLTIM CAS
Dimarts a la nit va fer el 
mateix amb un ciutadà que 
va entregar a l’estafador 
dos-cents euros


