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1. Película 

Título:  

A illa mínima (La isla mínima) 

Ficha técnico-artística 

Ano: 2014 

País: España 

Director: Alberto Rodríguez 

Productor: Atresmedia Cine / Atípica Films / Sacromonte Films 

Guión: Alberto Rodríguez / Rafael Cobos 

Música: Julio de la Rosa 

Elenco: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros, Antonio de la Torre, Jesús Castro, 

Mercedes León, Manolo Solo, Jesús Carroza, Cecilia Villanueva, Salva Reina e Juan Carlos 

Villanueva.  

Duración: 105 minutos 

Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=GErVX6VnJ2o  

Sinopse 

 

“Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces” 

Rocío (Nerea Barros)/ A illa mínima 

 

O escenario: España, a comezos dos anos oitenta. Os protagonistas: dous policías de 

homicidios, Juan (Javier Gutiérrez) e Pedro (Raúl Arévalo). A trama: ambos son enviados 

dende Madrid a unha remota vila do sur, situada nas marismas do Guadalquivir, para 

investigar a desaparición de dúas rapazas adolescentes durante as festas, Estrella de 17 

anos e Carmen de 16. Os axentes axiña descubrirán os corpos sen vida das menores e que 

as súas mortes están relacionadas con outras desaparicións, todas elas seguindo un mesmo 

patrón. No seo dunha comunidade ancorada no pasado e pouco disposta a colaborar coas 

autoridades, Juan e Pedro terán que investigar crimes tan graves como aqueles que 

implican un ataque contra a vida humana ou a liberdade e indemnidade sexuais1.  

                                                 
1
  Redacción da sinopse elaborada con base na información extraída das páxinas web:  

https://www.filmaffinity.com/, http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-Isla-Minima e 

https://bloguionistas.wordpress.com/2017/06/12/analisis-de-peliculas-la-isla-minima/ . A idade, sen 

embargo, variouse porque nas páxinas web consultadas faise referencia a 16 e 15 anos.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ra%C3%BAl%20Ar%C3%A9valo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Guti%C3%A9rrez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nerea%20Barros
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20de%20la%20Torre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jes%C3%BAs%20Castro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mercedes%20Le%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manolo%20Solo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jes%C3%BAs%20Carroza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cecilia%20Villanueva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Salva%20Reina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Carlos%20Villanueva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Carlos%20Villanueva
https://www.youtube.com/watch?v=GErVX6VnJ2o
https://www.filmaffinity.com/
http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-Isla-Minima
https://bloguionistas.wordpress.com/2017/06/12/analisis-de-peliculas-la-isla-minima/


2. Temática xurídica  

Palabras chave: homicidio,  asasinato, abuso sexual, agresión sexual, pornografía infantil, 

vítima menor 

3. Comentario da profesora 

 Moi probablemente, os guionistas e o director do magnífico filme A illa mínima non 

podían imaxinar que os crimes que nel se relatan exemplificarían algunhas das máis 

destacadas modificacións legais que o lexislador penal introduciu na reforma que do 

Código penal (en adiante, cando se abrevie, CP) levou a cabo no ano 2015. 

Concretamente, e en consonancia coas palabras chave arriba sinaladas, na película A illa 

mínima sucédense unha serie de feitos que, de teren acontencido a día de hoxe (abril de 

2018), perfectamente encaixarían nos novos e reformados tipos penais de homicidio e 

asasinato. E, en relación con isto, debe sumarse a necesidade de analizar os delitos sexuais 

cando a vítima se caracteriza por ser menor. Sobre esta cuestión tamén incidiu dunha 

forma moi significativa o lexislador do ano 2015, elevando a idade de consentimento 

válido do menor aos 16 anos de idade; e introducindo unha cláusula que permite 

consideralo válido mesmo por debaixo desa idade cando se constate a concorrencia de 

certos elementos seleccionados por el.  

Aínda que é certo que a ao longo dos 105 minutos que dura o interesante relato de 

Alberto Rodríguez e Rafael Cobos é posible identificar diversas condctas delitivas, pola 

relevancia dos grupos de delitos antes mencionados, a eles cinxirase o contido xurídico 

desta ficha didáctica. Isto non obsta, obviamente, a que na clase presencial, debate 

posterior á visualización do filme ou actividade que realizará o alumno, se entre a analizar 

estoutro contido penal non reflectido por escrito neste traballo.  

A continuación, deixaranse apuntadas, aínda que sexa sucintamente, as cuestións que se 

consideran básicas para comprender o que o Código penal sanciona cando tipifica os 

delitos de homicidio e asasinato e contra a liberdade e indemnidade sexuais.  

1. Os delitos de homicidio doloso e asasinato (arts. 138 a 141 do CP) 

Non é recomendable, debido ao tipo de material didáctico que se presenta, deterse en 

profundidade na análise de cuestións basilares relacionadas con estos delitos, tales como o 

ben xurídico protexido, que sería o dereito á vida independente, o suxeito activo, que pode 

selo calquera. Para a súa análise abonda con facer remisión a alguna das obras xerais ou 

monográficas que se relacionan no punto 5.  

O que parece máis interesante é afondar nas condutas típicas que o lexislador describe nos 

primeiros artigos do Libro II do CP. 



Así, na actualidade poden enumerarse as seguintes modalidades de delitos contra a vida 

independente de carácter doloso: homicidio, homicidio agravado, asasinato, asasinato 

agravado e asasinato hiperagravado. 

Homicidio: segundo se establece no art. 138.1 do CP, consiste na produción da morte 

doutro de forma dolosa sempre que non concorra algunha das circunstancias do asasinato. 

Esta conduta básica pode verse agravada (art. 138.2 do CP) cando se constate que nos 

feitos se deu algunha das circunstancias agravadas do asasinato recollidas no art. 140.1 ou 

cando os feitos sexan, ademais, constitutivos dun delito de atentado do artigo 550.  

Asasinato: segundo se establece no art. 139.1 do CP, consiste na produción da morte 

doutros concorrendo aleivosía, prezo, promesa ou recompensa, ensañamento ou cando a 

conduta de matar teña por finalidade facilitar a comisión doutro delito ou para evitar que 

se descubra. No caso de que se dean varias deles simultaneamente devén a aplicación do 

disposto no art. 139. 2, que establece que se aplicará a pena na súa metade superior.  

Se, ademais, acontece que: a) a vítima é un ou unha menor de dezaseis anos de idade, ou se 

trata dunha persoa especialmente vulnerable por razón de idade, enfermidade ou 

discapacidade; b) o feito fose subseguinte a un delito contra a liberdade sexual que o autor 

cometese sobre a vítima; ou c) o delito se cometese por quen pertenza a un grupo ou 

organización criminal, daquela o tipo que debe aplicarse é o descrito no art. 140.1 do CP, 

que recolle unha figura hiperagravada de asasinato que se sanciona coa pena de prisión 

permanente revisable.  

A presente regulación non se atopa exenta de problemas interpretativos, de entre os cales, 

debido á narración dos feitos que se suceden no filme obxecto de análise, cabe mencionar 

o relativo ás relacións concursais que poden orixinarse entre o delito de homicidio 

agravado e o asasinato agravado, cando o feito fose subseguinte a un delito contra a 

liberdade sexual que o autor cometese sobre a vítima, e os delitos de abuso ou agresión 

sexual correspondente.  

2. Os delitos de abuso/agresión sexual: especial referencia aos delitos sexuais 

con vítima menor de 16 anos (arts. 183, 183 bis, ter e quater do CP)  

Con poucas palabras pode decirse que a diferenza entre os abusos e as agresións sexuais 

vén determinada pola presenza da violencia ou da intimidación nos segundos e a súa 

consecuente ausencia nos primeiros. Tanto nun caso como no outro, o lexislador optou 

por crear figuras agravadas, tal é, entre outras, a violación (art. 180 do CP). Pero sucede, 

ademais, que cando a vítima do delito de carácter sexual é un menor de 16 anos, o 

devandito lexislador optou por tipificar as condutas delituosas sobre estes nun capítulo 



específico (Capítulo II Bis do Título VIII do Libro II), coa intención de dispensarlles unha 

protección máis particularizada e específica.  

Debe sinalarse que, tras a reforma do ano 2015, as relacións sexuais que se manteñan cun 

menor de 16 anos son, en liña de principio, constitutivas de delito, mesmo cando medie o 

seu consentimiento. Así, logo da elevación da idade de consentimento dos 13 anos, que se 

establecían con anterioridade á reforma, aos 16 anos fixados en 2015, enténdese que o 

consentimento de todo menor de 16 anos non é válido. Non obstante, para paliar posibles 

efectos perversos (v. gr. que se considere un abuso sexual recíproco un comportamento 

sexual consentido por dous menores de 15 anos), o propio lexislador, con maior o menor 

fortuna, introduciu unha cláusula correctora no art. 183. quater segundo a que “O 

consentimento libre do menor de dezaseis anos excluirá a responsabilidade penal polos 

delitos previstos neste capítulo, cando o autor sexa unha persoa próxima ao menor por 

idade e grao de madurez”. 

3. Os delitos de pornografía infantil (art. 189 do CP) 

Mediante un extenso art. 189 o lexislador penal sanciona un nada desdeñable elenco de 

condutas relacionadas coa elaboración, distribución e consumo de pornografía infantil. 

Así, entre outras moitas condutas, castiga a quen “captar ou utilizar menores de idade ou 

persoas con discapacidade necesitadas de especial protección con fins ou en espectáculos 

exhibicionistas ou pornográficos, tanto públicos como privados, ou para elaborar calquera 

clase de material pornográfico, calquera que sexa o seu soporte, ou financiar calquera 

destas actividades ou se lucrar con elas” ou a quen “para o seu propio uso adquira ou teña 

pornografía infantil ou en cuxa elaboración se utilizasen persoas con discapacidade 

necesitadas de especial protección”. 

En canto ao concepto de pornografía infantil, o propio lexislador defíneo no mesmo 

precepto antes mencionado como: a) todo material que represente de maneira visual un 

menor ou unha persoa con discapacidade necesitada de especial protección participando 

nunha conduta sexualmente explícita, real ou simulada; b) toda representación dos órganos 

sexuais dun menor ou persoa con discapacidade necesitada de especial protección con fins 

principalmente sexuais; c) todo material que represente de forma visual unha persoa que 

pareza ser un menor participando nunha conduta sexualmente explícita, real ou simulada, 

ou calquera representación dos órganos sexuais dunha persoa que pareza ser un menor, 

con fins principalmente sexuais, salvo que a persoa que pareza ser un menor resulte ter en 

realidade dezaoito anos ou máis no momento de se obteren as imaxes; e d) imaxes realistas 

dun menor participando nunha conduta sexualmente explícita ou imaxes realistas dos 



órganos sexuais dun menor, con fins principalmente sexuais. 

Debe precisarse que os delitos de pornografía infantil prevén como suxeito pasivo ao 

menor de idade, isto é, ao menor de 18 anos, existindo unha figura agravada cando o 

menor o é de 16 anos. Pode dicirse, por tanto, que existe unha disfunción entre as idades 

establecidas nestes delitos e os anteriormente vistos. Así, o consentimento libre dun maior 

de 16 anos, pero menor de 18 en materia sexual é válido, sempre e cando non se outorgue 

para, por exemplo, elaborar material pornográfico. Así, a ese maior de 16, pero menor de 

18 anos, considéraselle capaz de decidir sobre as condutas sexuais que desexa desenvolver, 

pero sempre que as mesmas no sexan, entre outras posibilidades, gravadas. Obviamente, 

este menor en concreto non será castigado por participar libremente na elaboración do 

material pornográfico, pero si os terceiros intervenientes. 

4. Actividade para levar a cabo polo alumno 

A actividade encomendada ao alumno consiste na identificación pola súa banda das 

escenas en que se reproducen os contidos xurídicos explicados no apartado 3. O alumno, 

individualmente (aínda que tamén pode facerse en grupos de non máis de tres persoas) 

debe seleccionar as escenas relevantes e xustificar razoadamente con fundamentación 

xurídica por que considera que encaixan nos contidos explicados no comentario da 

profesora. Así mesmo, o alumno debe indicar que consecuencia xurídica se deriva de cada 

situación relevante, sinalando se procede sanción penal ou non. No caso de que o alumno 

localice algunha escena que implique a análise dalgunha outra cuestión do Dereito penal 

non explicitada no comentario 3 poderá indicalo e realizar a pertinente explicación. 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas e sitios web de interese 

    Lecturas:  

    Como obra monográfica de referencia para o tema do homicidio e asasinato pode verse: 

NÚÑEZ MARTOS, J. A., El delito de asesinato. Análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo 

de Reforma del Código Penal, Bosch, Barcelona 2017.  

    Como obra monográfica de referencia para o tema de abusos e agresións sexuais a  

menores puede verse: RAMOS VÁZQUEZ, J. A., Política criminal, cultura y abuso sexual 

de menores, Tirant lo Blanch, Valencia 2016.  

    Como obras xenéricas de referencia en todo o penalmente tratado debe citarse:  

- AA. VV., Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015 (2.ª edición), GONZÁLEZ 

CUSSAC, J. L. (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2015. 

- AA. VV., Derecho Penal Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia 2016.  

- Recoméndase a lectura das fichas didácticas das películas Acusados, Crash e A caza 



elaboradas por P. FARALDO CABANA, E. M.ª. SOUTO GARCÍA e 

D. CASTRO LIÑARES, respectivamente. Todas elas dispoñibles en aberto na 

Revista Proyecto DeCine  http://www.revistaproyectodecine.com/ ou as dúas 

primeiras en El Derecho Penal en el cine. Materiales didácticos para un sistema de créditos 

ECTS, SOUTO GARCÍA, E.M (Coord.), Universidad de A Coruña, A Coruña 

2013. 

    Películas:  

- Sobre a cuestión dos abusos e agresións sexuais a menores pode citarse Sleepers 

(EEUU, 1996, Barry Levinson), A caza (Dinamarca, 2012, Thomas Vinterberg) ou 

Spotlight (EEUU, 2015, Tom McCarthy).  

    Webs de interese:  

- https://bloguionistas.wordpress.com/2017/06/12/analisis-de-peliculas-la-isla-

minima/ 

 

 

 

 

http://www.revistaproyectodecine.com/

