NOVA REDACCIÓ DE L'ART 337 C.P.
La reforma del maltracte animal ha sigut molt àmplia. Modificació d'articles i incorporació de nous.
Aquesta reforma s'he establit fonamentalment en l'art. 337 CP que queda dissenyant amb un tipus
bàsic, unes circumstàncies agreujants d'aquest, un subtipus qualificat i un subtipus atenuat; d'altra
banda, s'incorpora un nou delicte d'abandó d'animals en l'art. 337 *bis que amb anterioritat a
aquesta reforma tan sol constituïa una falta.
Art 337 CP;
1.-Tipus bàsic:
Serà castigat amb la pena de tres mesos i un dia a un any de presó i inhabilitació especial d'un any i
un dia a tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tinga relació amb els animals i per
a la tinença d'animals, el que per qualsevol mitjà o procediment maltracte injustificadament,
causant-li lesions que menyscaben greument la seua salut o sotmetent-li a explotació sexual, a
a)un animal domèstic o amansat,
b)un animal dels quals habitualment estan domesticats,
c)un animal que temporal o permanentment viu baix control humà, o
d)qualsevol animal que no visca en estat salvatge.
1.-inclou en el tipus delictiu el fet de sotmetre a l'animal a explotació sexual, consistint aquesta
acció en la utilització de l'animal per a finalitats sexuals, classificant-se aquest il·lícit com de mera
activitat pel que la pròpia realització de la conducta genera la consumació de l'il·lícit.
2.-amplia molt la protecció, quedant inclosos pràcticament tots els animals, inclosos els salvatges
que visquen amb l'home, els de circs i explotacions, els de granja, etc….
3.- s'inclou la prohibició de tinença d'animals pel temps que dure la condemna. No és opcional, ho
imposa.
2.tipus agreujat:
Les penes previstes en l'apartat anterior s'imposaran en la seua meitat superior quan concórrega
alguna de les circumstàncies següents:
a)S'hagueren utilitzat armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes concretament
perilloses per a la vida de l'animal.
b)Haguera intervingut acarnissament.
(augmentar deliberada i inhumanament el sofriment de la víctima, causant a aquesta patiments
innecessaris per a l'execució del delicte )
c)S'haguera causat a l'animal la pèrdua o la inutilitat d'un sentit, òrgan o membre principal.
d)Els fets s'hagueren executat en presència d'un menor d'edat.
(s'ha inclòs en virtut de la compassió que podria posseir un xiquet i que agreuja la conseqüència
jurídica en virtut de la major vulnerabilitat d'aquest respecte de les persones majors)

3. Subtipus qualificat:
Si s'haguera causat la mort de l'animal s'imposarà una pena de sis a divuit mesos de presó i
inhabilitació especial de dos a quatre anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tinga
relació amb els animals i per a la tinença d'animals.
4. Subtipus atenuat:
Els que, fora dels supòsits al fet que es refereixen els apartats anteriors d'aquest article,
maltractessin cruelment als animals domèstics o a qualssevol uns altres en espectacles no autoritzats
legalment, seran castigats amb una pena de multa d'un a sis mesos. Així mateix, el jutge podrà
imposar la pena d'inhabilitació especial de tres mesos a un any per a l'exercici de professió, ofici o
comerç que tinga relació amb els animals i per a la tinença d'animals.»
(ací la prohibició de tinença d'animals cal sol·licitar-la, no és obligatòria).
NOU ART 337,*BIS, amb el següent contingut:
«El que abandone a un animal dels esmentats en l'apartat 1 de l'article anterior en condicions en què
puga perillar la seua vida o integritat serà castigat amb una pena de multa d'un a sis mesos. Així
mateix, el jutge podrà imposar la pena d'inhabilitació especial de tres mesos a un any per a l'exercici
de professió, ofici o comerç que tinga relació amb els animals i per a la tinença d'animals.»
(l'abandó d'animals deixa de ser una falta per a considerar-se delicte atenuat; abans, la multa era de
10 a 30 dies, ara d'1 a 6 mesos).

