
	
	
	
Propostes sobre la reforma del Codi Penal en 
matèria de protecció dels animals 
 
La Comissió dels Drets dels Animals del Consell de l’Advocacia Catalana , en 
relació a la reforma del Codi Penal en matèria de protecció dels animals ha 
presentat les següents propostes 
  
 
 
A) Escrits enviats el 17/02/22 i el 22/04/22. Propostes: 
 

1) Que s'inclogui al Codi penal la prohibició de conviure amb animals i la 
prohibició d'aproximar-se a determinats animals. 

 
2) Que s'inclogui en el delicte d'amenaces el fet d'amenaçar amb cometre 

delictes contra animals amb els que s'estigui vinculat. 
 

3) Que s'inclogui en el delicte de violència domèstica i de gènere el fet de 
cometre delictes contra animals. 

 
4) Que s'incrementi la pena màxima de presó (4 anys i 6 mesos) i 

d'inhabilitació per la tinença d'animals o professió que hi tingui relació 
(10 anys). 

 
5) Que es tipifiqui expressament el delicte d'abusos sexuals cap a animals. 

 
6) Que estiguin protegits el animals vertebrats i els cefalòpodes. 

 
7) Que el delicte de maltractament inclogui la prohibició de tinença 

d'armes. 
 

8) Que el delicte de maltractament s'apliqui de forma individualitzada, de 
manera que les penes s'imposin per cadascun dels animals afectats. 

 
9) Que s'incloguin noves agravants en el delicte de maltractament, com 

ara: que existeixi ànim de lucre, que els fets es facin davant de persones 
vulnerables, i que se'n faci apologia del delicte a través de les xarxes 
socials, entre d'altres. 

 
10) Que es contempli el delicte de maltractament per imprudència. 

 



11) Que el delicte d'abandonament sigui castigat amb pena de presó (màxim 
18 mesos). 

 
12) Que s'inclogui el delicte d'omissió de socors envers els animals. 

 
13) Que es tipifiqui expressament causar la mort dels animals, encara que 

no hi hagi hagut maltractament. 
 

14) Que s'inclogui com a delicte la sostracció d'animals. 
 

15) Que es tipifiqui expressament produir, vendre, difondre, exhibir i tenir 
material de bestialisme (pornografia amb animals), així com assistir a 
espectacles exhibicionistes o pornogràfics amb animals. 

 
 
B) 3r escrit en el que demanem reunió i rebutgem: 
 

1) Que el delicte de maltractament pugui tenir una pena de multa, a 
diferència de la situació actual, en la que la pena és de presó. 

 
2) Que el maltractament d'obra (sense lesions), desapareix, a diferència de 

la situació actual, en la que sí està previst. 
 

3) Que els abusos sexuals hagin de tenir un resultat lesiu per tal de ser 
delicte, a diferència de la situació actual, en que no es requereix que 
l'explotació social causi un resultat. 

 
4) Que la pena pel delicte d'abandonament sigui de treballs en benefici de 

la comunitat, a diferència de la situació actual, en la que la pena és de 
multa i, a més, pot haver una inhabilitació per a la tinença d'animals i per 
a professions on s'estigui en contacte amb animals. 

	
	
	
	
Comissió dels Drets dels Animals del Consell de l’Advocacia Catalana  
	
	
La Comissió dels Drets dels Animals del Consell de l’Advocacia Catalana està 
formada per representants de les 14 Comissions de Protecció dels Drets dels 
Animals dels Col·legis d’Advocats de Catalunya: Barcelona, Girona, Tarragona, 
Lleida, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Reus, Manresa, Tortosa, Sant 
Feliu de Llobregat, Figueres i Vic, i també hi és representada la Comissió de les 
Illes Balears. Els professionals d’aquestes Comissions treballen de forma 
totalment voluntària i altruista amb l’objectiu de vetllar pel compliment de la 
legislació vigent en Dret Animal, formar als professionals interessats en la 
matèria, conscienciar a la societat contra el maltractament, avançar en la 
prohibició d’espectacles amb animals i en la implantació de mètodes ètics de 
control de la població i actuar davant qualsevol situació denunciable.     


