
INDULTO PARA PINTOS
Recollida de sinaturas

As persoas abaixo asinantes, subscribindo este documento, apoian a concesión do indulto a XESÚS 
ANXO LÓPEZ PINTOS, que foi condenado pola Audiencia Provincial da Coruña en sentenza con data do 
20-11-2019 (Sentenza 455/2019) a unha pena de 6 meses e un día de prisión e inhabilitación especial do 
dereito de sufraxio pasivo por ese tempo, pola comisión dun delito de atentado contra axente da autori-
dade. Sentenza que despois foi confirmada por outra do Tribunal Supremo con data do data 15-03-2022 
(Sentenza 235/2022).

Os feitos ocorreron o 4 de outubro de 2012 formando parte dunha concentración que esa noite se 
formou diante do Hotel Almirante de Ferrol nunha acción de protesta fronte á política desenvolvida polo 
Partido Popular, polo lamentable estado da comarca, e pola inexistencia de medidas reais e efectivas do 
mantemento e a xeración de emprego no deteriorado tecido industrial de Ferrolterra. 

No momento dos feitos atopábanse reunidas arredor dunhas trescentas persoas de todo signo e cor 
política e sindical (CCOO, UGT, CIG, USTG…), e coa presenza de multitude de delegados sindicais de diver-
sos comités de empresa da comarca. Tratábase duna acción plural na que as forzas vivas do sindicalismo 
e o progresismo da comarca estaban a reivindicar menos enganos e máis emprego fronte a unha política 
nefasta que estaba a arruinar o noso país e o sector naval en particular.

No grupo de persoas estaban colectivos tan variados como o comité de NAVANTIA FERROL, NAVAN-
TIA FENE, ou POLIGAL, dirixentes sindicais, sindicalistas de todo tipo, políticos e xente aos que os unía o 
dereito a exercer unha protesta polo que consideraban unha errática política antisocial.

Nese contexto, nun momento determinado nesta acción, cando os presentes eran máis de trescentas 
persoas, produciuse a detención de LÓPEZ PINTOS, de forma absolutamente violenta, improcedente e ar-
bitraria, nunha acción policial claramente teledirixida, única e exclusivamente, a deter violentamente a esta 
persoa pois foi buscado entre a multitude e sen causa lexítima para iso, dado que era o secretario comarcal 
de Ferrol de CIG. 

O dereito fundamental ao libre exercicio da actividade sindical (artigo 28 CE) ten os seus anteceden-
tes históricos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que contén no seu artigo 23.4 o 
dereito de toda persoa a fundar sindicatos e sindicarse para a defensa dos seus intereses e no Pacto Inter-
nacional dos Dereitos Civís e Políticos, adoptado o 16 de decembro de 1966 e vixente desde o 23 de marzo 
de 1976, en cuxo artigo 22 tamén se establece a liberdade de asociación de orde laboral, sen permitir ao 
Estado menoscabar o exercicio da liberdade sindical. Tal dereito viuse truncado aquela noite coa arbitraria 
detención e posterior condena xudicial, a pesar de ser vítima LÓPEZ PINTOS de malos tratos, o que quedou 
plasmado nos medios de comunicación. 

A figura do indulto defínese legalmente como unha forma de extinción da responsabilidade criminal. 
A particularidade e a esencia do indulto atópanse en que a extinción da responsabilidade penal se produce 
como consecuencia dunha decisión do Consello de Ministros. A concesión de indultos compete exclusiva-
mente ao Goberno do Estado. Formalmente é unha potestade atribuída ao Rei polo artigo 62.i) da Consti-
tución, pero de facto o seu exercicio material corresponde ao Consello de Ministros. Constitúe, por tanto, 
unha potestade gobernamental. 



Mentres que os órganos xudiciais son chamados a impartir xustiza nos termos previstos polo artigo 
117 da Constitución, o Goberno débese á defensa dos intereses xerais de conformidade co artigo 97 da 
mesma norma. E, precisamente para a consecución de tal obxectivo, a propia Constitución e o lexislador 
puxeron á súa disposición a figura do indulto, baixo o entendemento de que, en ocasións excepcionais, é 
necesaria a adopción de decisións políticas sobre cuestións previamente abordadas polo poder xudicial. 
Esa é a razón de ser do indulto.

Para a concesión dun indulto será necesario que concorran en favor do condenado razóns de xustiza, 
equidade ou utilidade pública. E as tres concorren neste caso concreto. Non se debe esquecer o papel de 
LÓPEZ PINTOS naquela concentración, onde defendía intereses, non propios, nin egoístas, senón colecti-
vos ou xerais. 

As persoas aquí asinantes consideramos que a decisión que debe tomar o goberno respecto do 
indulto que se solicita para LÓPEZ PINTOS ten que estar loxicamente motivada e atender a unha perspec-
tiva política e social. E a utilidade pública da súa decisión debe medirse polo efecto que proxecta sobre 
os intereses colectivos ou xerais e pola transcendencia que presenta a súa adopción para o común dunha 
sociedade, máis aló das repercusións particulares. 

O cumprimento efectivo da pena de prisión xeraría un enorme sufrimento en LÓPEZ PINTOS e a súa 
familia, que é francamente innecesario. Máxime cando a día de hoxe leva xa tempo en situación de xubila-
ción e os feitos ocorreron hai case dez anos. 

Por todo iso, coa sinatura neste documento apoiamos a concesión da devandita medida de graza. 

En Ferrol, 20 de abril de 2022
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