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L'Audiència Nacional rebaixa les
penes de presó de dos terroristes
del 17-A
La sala d'apel·lacions estima parcialment un recurs dels dos principals
condemnats, que queden condemnats finalment a penes de 43 i 36 anys de presó

El primer dia de judici dels atemptats del 17-A | Pool EFE

La sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional ha acordat rebaixar la pena de presó als dos
principals condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017. Així, Mohammed
Houli Chemlal passa d'una condemna de 53 anys de presó a una de 43, i Driss Oukabir passa
dels 46 als 36 anys de presó. El tercer condemnat, Said Bin Iazza, que ja es troba en llibertat
condicional, manté la condemna de vuit anys de presó. Els jutges han ratificat els aspectes
fonamentals de la sentència de fa un any, però han estimat parcialment el recurs presentat per
dos dels terroristes per una qüestió tècnica. Les parts poden recórrer ara al Tribunal Suprem.
La sentència, de 372 pàgines, manté el criteri del tribunal que va jutjar els fets i descarta
condemnar els tres supervivents de la cèl·lula gihadista per 16 delictes d'assassinat. Sosté la
sala, contra el que demanaven les acusacions, que cap dels tres tenia coneixement ni va
participar d'aquestes accions terroristes. També dona per bons els fets provats en la sentència,
però matisa les condemnes de Houli i Oukabir. Tots dos van ser condemnats per pertinença a
organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius, i estralls en concurs amb 29 delictes de
lesions en relació a l'explosió d'Alcanar. Ara, la sala matisa aquest delicte, cosa que explica la
rebaixa de la pena de presó.
https://www.reusdigital.cat/noticia/93992/audiencia-nacional-rebaixa-penes-preso-dos-terroristes-17-a
Pagina 1 de 2

Els jutges entenen que s'ha d'aplicar el concurs entre el delicte d'estralls i les lesions
efectivament produïdes. Considera que en el cas de l'explosió d'Alcanar els recurrents no tenien
intenció d'atemptar contra la integritat física de veïns, policies, bombers o operaris que treballaven
en les tasques de recerca d'indicis i de neteja. Això implica que s'hagi imposar la pena pel delicte
més greu en la meitat superior i no puguin ser sancionats per les lesions produïdes als 29
afectats. S'ha d'imposar, doncs, una pena de quatre anys de presó per aquests fets. El resultat és
una rebaixa de la pena de deu anys els casos de Houli Chemlal i Oukabir. Tots dos estaran un
màxim de 20 anys a la presó.
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