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FALTES I DELICTES HABITUALMENT IMPUTABLES 

Segons el Codi Penal espanyol diu:  

Faltes contra el patrimoni 

El deslluïment de bens públics o privats, sense la deguda 
autorització de l’administració o els propietaris, seran castigats amb 
la pena de localització permanent de 2 a 6 dies o 3 a 9 dies de 
treballs comunitaris. 

Els qui causin danys contra el patrimoni que no superin 
l’import de 400€. Seran castigats amb una pena de localització 
permanent de 2 a 12 dies o multa de 10 a 20 dies. 

En el cas que els danys siguin en patrimoni de valor històric, 
cultural, artístic o monuments. Es pot posar la meitat superior de la 
sanció. 

Faltes contra l’ordre públic 

Els qui pertorbin lleument l’ordre en l’audiència d’un tribunal 
o jutjat, en actes públics, en espectacles esportius o culturals, o 
altres tipus de convocatòria seran castigats amb penes de 
localització permanent de 2 a 12 dies i multes de 10 a 30 dies. 

Els qui faltin el respecte i consideració a l’autoritat o els 
seus agents, o desobeeixin lleument, en l’exercici de les seves 
funcions, seran castigats amb una pena multa de 10 a 60 dies.  

FALTES DE LESIONS 

Es considera que constitueix una falta de lesions, aquelles que 
els danys no necessiten tractament mèdic per la seva curació. En cas 
contrari, passaria a ser un delicte. La sanció serà amb una pena de 
localització permanent de 6 a 12 dies, o multa de de 1 a 2 mesos. 

També en cas, que es colpegi o maltracti a una altra persona 
sense causar una lesió, serà sancionat amb pena de localització 
permanent de 2 a 6 dies o multa de 10 a 30 dies. 
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Delicte de desordres públics 

 

Les persones que en grup, i amb la finalitat d’atemptar contra la pau 
pública, alterin l’ordre públic causant lesions a persones, produint danys 
en les propietats, obstaculitzant les vies públiques o l’accés, ocupant 
instal·lacions o edificis, són castigats amb una pena de presó de 6 mesos a 
3 anys. 

Es pot imposar una pena superior en grau, als autors d’aquests actes 
quan es produeixin en celebració d’esdeveniments o espectacles que 
congreguin un gran número de persones. També en aquests casos es pot 
imposar la privació d’assistir a esdeveniments o espectacles, durant un temps 
superior fins a 3 anys a la pena de presó imposada. 

Són castigats a una pena de presó de 3 a 6 mesos o multa de 6 a 12 mesos, 
aquelles persones que pertorbin greument l’ordre en l’audiència d’un 
tribunal o jutjat, en actes públics propis de qualsevol autoritat o 
corporació, centre docent o espectacles esportius o culturals. També en 
aquests casos es pot imposar la privació d’assistir a llocs, esdeveniments o 
espectacles per un temps superior fins a 3 anys a la pena de presó imposada. 

Els que pertorbin greument l’ordre públic amb l’objectiu d’impedir a 
alguna persona l’exercici dels seus drets cívics, poden ser castigats amb 
penes de multa de 3 a 12 mesos i la inhabilitació especial pel dret al sufragi 
passiu per un temps de 2 a 6 anys. 

Els que causin danys que interrompin, obstaculitzin o destrueixin línies 
o instal·lacions de comunicacions o correspondència postal. Poden ser 
castigats amb un pena de presó de 1 a 6 anys. 

S’aplicarà la mateixa pena per aquelles persones que causin danys a 
vies ferroviàries. O que danyin les conduccions o transmissions de gas, aigua 
o llum de poblacions, interrompent o alterant greument el subministrament o 
servei. 

El que amb objectiu d’atemptar contra la pau pública, afirmi falsament 
l’existència d’aparells explosius o altres que puguin causar el mateix 
efecte, o substàncies químiques, biològiques o tòxiques que puguin causar 
danys a la salut, serà castigat amb una pena de presó de 6 mesos a 1 any o 
multa de 12 a 24 mesos, atenent l’alarma o l’alteració de l’ordre. 
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Atemptat contra l’autoritat, els seus agents i funcionaris 
públics, i de resistència i desobediència 

 
És atemptat contra l’autoritat, els seus agents o funcionaris 

públics, els qui usin la força contra ells, els intimidin greument o facin 
resistència activa també greu. 

L’atemptat contra l’autoritat és castigat amb les penes de presó de 
2 a 4 anys de presó i multa de 3 a 6 mesos. En els altres casos ( els 
seus agents i funcionaris públics) el càstig és de 1 a 3 anys de presó. 

No obstant, si l’autoritat contra qui s’atempta és un membre del 
Govern, dels Consells del Govern de les Comunitats Autònomes, del 
Senat o Assemblees Legislatives de les C.A., Corporacions Locals, del 
CGPJ o Magistrat del Constitucional, la pena és de 4 a 6 anys de presó i 
una multa de 6 a 12 mesos. 

La resistència o desobediència contra l’autoritat o els seus 
agents. La pena és de 6 mesos a 1 any de presó. 

 

 

Ultratges a Espanya 

 

Les ofenses o ultratges tan sigui de paraula, per escrit o acte 

cap a Espanya, a les seves Comunidades Autonomas o als seus 

símbols o emblemes, efectuats amb publicitat, es castigaran amb la pena 

de multa de 7 a 12 mesos. 
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Delicte de Danys 

 

Els que causin danys a una propietat aliena serà castigat amb 
una pena de multa de 6 a 24 mesos, tenint en compte la condició 
econòmica de la víctima i el valor del dany (si aquest excedeix 400€). 

• Els que causin danys amb l’objectiu d’evitar el lliure exercici de 
l’autoritat o de venjança, tan si és contra funcionaris públics o 
particulars que hagin contribuït a l’aplicació o execució de la 
Lleis . 

• Aquells que usin substàncies verinoses o corrosives. 

• Els danys que afectin a bens de domini o ús públic o comunal. 

• Els que per qualsevol mitja destrueixi, alteri, inutilitzi o 
qualsevol altre tipus que danyi les dades, programes o 
documents electrònics aliens. 

Seran castigats amb pena de presó de 1 a 3 anys i multa de 12 a 
24 mesos. 

El que destrueixi, danyi de forma greu, o inutilitzi, encara que 
sigui de forma temporal,obres, establiments o instal·lacions 
militars, o qualsevol medi transport militar (vaixells, avions...), 
material de guerra o aprovisionament o altres medis o recursos al 
servei de les “Fuerzas armadas y Cuerpos de Seguritat, seran 
castigats amb la pena de presó de 2 a 4 anys si el dany causat 
excedeix els 400€. 

Serà castigat amb pena de presó de 1 a 3 anys qui cometi danys 
mitjançant incendis, o provocant explosions o usant qualsevol 
altres mitja similar de potència destructiva, o posant en perill la 
vida o la integritat de les persones. 

Serà castigat amb pena de presó de 3 a 5 anys i multa de 12 a 24 
mesos el qui realitzi danys mitjançant incendis, o provocant 
explosions o usant qualsevol altres mitja similar de potència 
destructiva, o posant en perill la vida o la integritat de les persones 
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• Els que causin danys amb l’objectiu d’evitar el lliure exercici 
de l’autoritat o de venjança, tan si és contra funcionaris 
públics o particulars que hagin contribuït a l’aplicació o 
execució de la Lleis . 

• Aquells que usin substàncies verinoses o corrosives. 

• Els danys que afectin a bens de domini o ús públic o 
comunal. 

• Els que per qualsevol mitja destrueixi, alteri, inutilitzi o 
qualsevol altre tipus que danyi les dades, programes o 
documents electrònics aliens. 

 

Serà castigat amb pena de presó de 4 a 8 anys qui cometi danys 
mitjançant incendis, o provocant explosions o usant qualsevol 
altres mitja similar de potència destructiva, o posant en perill la 
vida o la integritat de les persones.  
Que destrueixi, danyi de forma greu, o inutilitzi, encara que sigui 
de forma temporal,obres, establiments o instal·lacions militars, 
o qualsevol medi transport militar (vaixells, avions...), material 
de guerra o aprovisionament o altres medis o recursos al servei 
de les “Fuerzas armadas y Cuerpos de Seguritat, si el dany causat 
excedeix els 400€. O els que causin danys que interrompin, 
obstaculitzin o destrueixin línies o instal·lacions de telecomunicacions 
o la correspondència postal. Com també aquells qui causin danys 
en vies ferroviàries, o conduccions i transmissions d’aigua, gas 
o electricitat. 
Serà castigat amb pena de presó de 6 a 2 anys o multa de 12 a 24 
mesos, els que originin un greu risc per la circulació, alterant la 
seguretat del trànsit mitjançant la col·locació d’obstacles 
imprevisibles, vessar substàncies lliscants o inflamables , 
mutació o danys a la senyalització, o per qualsevol mètode. 
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Estralls 

Els qui, provoquin explosions o usin qualsevol altre 
medi de similar potència destructiva, causin la destrucció 
d’aeroports, ports, estacions, edificis, locals públics, 
dipòsits que continguin material inflamable o explosius, vies 
de comunicació, medis de transport col·lectius, 
instal·lacions industrials, vies ferroviàries, destrosses a les 
vies públiques. Seran castigats amb una pena de presó de 10 a 
20 anys, quan els estralls comportin un perill a la vida o integritat 
de les persones. 

 

Associació il·lícita 

En les altres situacions ( les no incloses amb l’apartat de terrorisme o 
bandes armades) les penes imposades són: 

Als fundadors, directors i presidents de les associacions, penes de 
presó de 2 a 4 anys, multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació especial 
d’ús o càrrec públic per un temps de 6 a 12 anys. 

Els i les membres actives de l’associació la pena és de 1 a 3 anys de 
presó i multa de 12 a 24 mesos 

Els que col·laborin econòmicament o de qualsevol altra manera, 
afavoreixin la fundació, l’organització o activitat de les associacions, les 
penes són de 1 a 3 anys de presó, multa de 12 a 24 mesos i 
inhabilitació d’ús o càrrec públic per un temps de 1 a 4 anys. 

La provocació, la conspiració i la proposta de cometre un delicte 
d’associació il·lícita es castigarà amb 1 o 2 graus inferior a la pena 
corresponent. Es considera associació il·lícita: 

• Les que tinguin com objectiu cometre algun delicte o, després 
promoguin la seva comissió. També les que tinguin com objectiu 
cometre o promoure la comissió de faltes de forma organitzada, 
coordinada i reiterada. 

• Les bandes armades, organitzacions o grups terroristes. En 
aquest cas els promotors i directors d’aquests grups la pena és 
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de 8 a 14 anys i inhabilitació especial d’ús o càrrecs públics per 
un temps de 8 a 15 anys. Als integrants d’aquestes bandes la 
pena és de 6 a 12 anys i inhabilitació especial d’ús o càrrec 
públic per un temps de 6 a 14 anys. 

• Els que, encara que tinguin un objectiu lícit, usin mitjans 
violents o d’alteració o control de la personalitat per la seva 
execució. 

•  Les organitzacions de caràcter paramilitars. 

• Les que promoguin la discriminació, l’odi o la violència 
contra persones, grups o associacions per raons 
ideològiques, religioses o creences, ètniques, sexe, salut. 

 

En les altres situacions ( les no incloses amb l’apartat de terrorisme o 
bandes armades) les penes imposades són: 

• Als fundadors, directors i presidents de les associacions, 
penes de presó de 2 a 4 anys, multa de 12 a 24 mesos i 
inhabilitació especial d’ús o càrrec públic per un temps de 6 a 
12 anys. 

• Els i les membres actives de l’associació la pena és de 1 a 
3 anys de presó i multa de 12 a 24 mesos 

• Els que col·laborin econòmicament o de qualsevol altra 
manera, afavoreixin la fundació, l’organització o activitat 
de les associacions, les penes són de 1 a 3 anys de presó, 
multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació d’ús o càrrec públic per 
un temps de 1 a 4 anys. 

• La provocació, la conspiració i la proposta de cometre un 
delicte d’associació il·lícita es castigarà amb 1 o 2 graus 
inferior a la pena corresponent. 


