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TEXT REFORMAT 
Article 142 
1. El qui per imprudència greu causi la mort d'un 
altre serà castigat, com a reu d'homicidi 
imprudent, amb la pena de presó d'un a quatre 
anys. 
 
Si l'homicidi imprudent s'ha comès utilitzant un 
vehicle de motor o un ciclomotor, també s'ha 
d'imposar la pena de privació del dret a conduir 
vehicles de motor i ciclomotors d'un a sis anys. Als 
efectes d'aquest apartat, es reputa en tot cas com 
a imprudència greu la conducció en què la 
concurrència d'alguna de les circumstàncies que 
preveu l'article 379 determini la producció del fet. 
 
Si l'homicidi imprudent s'ha comès utilitzant una 
arma de foc, s'ha d'imposar també la pena de 
privació del dret al port o la tinença d'armes per 
temps d'un a sis anys. 
 
Si l'homicidi s'ha comès per imprudència 
professional, s'imposa a més la pena 
d'inhabilitació especial per a l'exercici de la 
professió, ofici o càrrec per un període de tres a 
sis anys. 
 
2. El qui per imprudència menys greu causi la mort 
d'un altre, serà castigat amb la pena de multa de 
tres mesos a divuit mesos. 
 
Si l'homicidi s'ha comès utilitzant un vehicle de 
motor o un ciclomotor, es podrà imposar també la 
pena de privació del dret a conduir vehicles de 
motor i ciclomotors de tres a divuit mesos. Es 
considera imprudència menys greu, quan no sigui 
qualificada de greu, sempre que el fet sigui 
conseqüència d'una infracció greu de les normes 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, apreciada l'entitat pel jutge o el 
Tribunal. 
 
Si l'homicidi s'ha comès utilitzant una arma de foc, 
també es pot imposar la pena de privació del dret 
al port o la tinença d'armes per temps de tres a 
divuit mesos. 
 
El delicte previst en aquest apartat només serà 
perseguible mitjançant denúncia de la persona 
ofesa o del seu representant legal. 

Article 142 
1. El qui per imprudència greu causi la mort d'un 
altre serà castigat, com a reu d'homicidi 
imprudent, amb la pena de presó d'un a quatre 
anys. 
 
Si l'homicidi imprudent s'ha comès utilitzant un 
vehicle de motor o un ciclomotor, també s'ha 
d'imposar la pena de privació del dret a conduir 
vehicles de motor i ciclomotors d'un a sis anys. Als 
efectes d'aquest apartat, es reputa en tot cas com 
a imprudència greu la conducció en què la 
concurrència d'alguna de les circumstàncies que 
preveu l'article 379 determini la producció del fet. 
 
Si l'homicidi imprudent s'ha comès utilitzant una 
arma de foc, s'ha d'imposar també la pena de 
privació del dret al port o la tinença d'armes per 
temps d'un a sis anys. 
 
Si l'homicidi s'ha comès per imprudència 
professional, s'imposa a més la pena 
d'inhabilitació especial per a l'exercici de la 
professió, ofici o càrrec per un període de tres a 
sis anys. 
 
2. El qui per imprudència menys greu causi la mort 
d'un altre, serà castigat amb la pena de multa de 
tres mesos a divuit mesos. 
 
Si l'homicidi s'ha comès utilitzant un vehicle de 
motor o un ciclomotor, s'imposará també la pena 
de privació del dret a conduir vehicles de motor i 
ciclomotors de tres a divuit mesos. Es reputarà en 
tot cas com a imprudència menys greu aquella no 
qualificada com a greu en què per a la producció 
del fet hagi estat determinant la comissió 
d'alguna de les infraccions greus de les normes 
de trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. La valoració sobre l'existència o 
no de la determinació s'haurà d'apreciar en una 
resolució motivada. 
 
Si l'homicidi s'ha comès utilitzant una arma de foc, 
també es pot imposar la pena de privació del dret 
al port o la tinença d'armes per temps de tres a 
divuit mesos. 
 



Llevat dels casos en què es produeixi utilitzant un 
vehicle de motor o un ciclomotor, el delicte 
previst en aquest apartat només serà perseguible 
mitjançant denúncia de la persona ofesa o del seu 
representant legal. 

Article 152 
1. El fet que per imprudència greu causi alguna de 
les lesions previstes en els articles anteriors serà 
castigat, en atenció al risc creat i el resultat 
produït: 
 
1r Amb la pena de presó de tres a sis mesos o 
multa de sis a divuit mesos, si es tracta de les 
lesions de l'apartat 1 de l'article 147. 
 
2n Amb la pena de presó d'un a tres anys, si es 
tracta de les lesions de l'article 149. 
 
3r Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys, 
si es tracta de les lesions de l'article 150. 
 
Si els fets s'han comès utilitzant un vehicle de 
motor o un ciclomotor, també s'ha d'imposar la 
pena de privació del dret a conduir vehicles de 
motor i ciclomotors d'un a quatre anys. Als efectes 
d'aquest apartat, es reputa en tot cas com a 
imprudència greu la conducció en què la 
concurrència d'alguna de les circumstàncies que 
preveu l'article 379 determini la producció del fet. 
Si les lesions s'han causat utilitzant una arma de 
foc, també s'ha d'imposar la pena de privació del 
dret al port o la tinença d'armes per un període de 
quatre anys. 
 
Si les lesions han estat comeses per imprudència 
professional, s'ha d'imposar a més la pena 
d'inhabilitació especial per a l'exercici de la 
professió, ofici o càrrec per un període de sis 
mesos a quatre anys. 
 
2. El que per imprudència menys greu causi alguna 
de les lesions a què es refereixen els articles 147.1, 
149 i 150, serà castigat amb la pena de multa de 
tres mesos a dotze mesos. 
 
Si els fets s'han comès utilitzant un vehicle de 
motor o un ciclomotor, es pot imposar també la 
pena de privació del dret a conduir vehicles de 
motor i ciclomotors de tres mesos a un any. Es 
considera imprudència menys greu, quan no sigui 
qualificada de greu, sempre que el fet sigui 
conseqüència d'una infracció greu de les normes 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, apreciada l'entitat pel jutge o el 
Tribunal. 
 
Si les lesions s'han causat utilitzant una arma de 
foc, també es pot imposar la pena de privació del 

Article 152 
1. El fet que per imprudència greu causi alguna de 
les lesions previstes en els articles anteriors serà 
castigat, en atenció al risc creat i el resultat 
produït: 
 
1r Amb la pena de presó de tres a sis mesos o 
multa de sis a divuit mesos, si es tracta de les 
lesions de l'apartat 1 de l'article 147. 
 
2n Amb la pena de presó d'un a tres anys, si es 
tracta de les lesions de l'article 149. 
 
3r Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys, 
si es tracta de les lesions de l'article 150. 
 
Si els fets s'han comès utilitzant un vehicle de 
motor o un ciclomotor, també s'ha d'imposar la 
pena de privació del dret a conduir vehicles de 
motor i ciclomotors d'un a quatre anys. Als efectes 
d'aquest apartat, es reputa en tot cas com a 
imprudència greu la conducció en què la 
concurrència d'alguna de les circumstàncies que 
preveu l'article 379 determini la producció del fet. 
Si les lesions s'han causat utilitzant una arma de 
foc, també s'ha d'imposar la pena de privació del 
dret al port o la tinença d'armes per un període de 
quatre anys. 
 
Si les lesions han estat comeses per imprudència 
professional, s'ha d'imposar a més la pena 
d'inhabilitació especial per a l'exercici de la 
professió, ofici o càrrec per un període de sis 
mesos a quatre anys. 
 
2. El que per imprudència menys greu causi alguna 
de les lesions a què es refereixen els articles 147.1, 
serà castigat amb la pena de multa d’un a dos 
mesos, i si es causen les lesions a què es 
refereixen els articles 149 i 150, serà castigat amb 
la pena de multa de tres mesos a dotze mesos. 
 
Si els fets s'han comès utilitzant un vehicle de 
motor o un ciclomotor, es pot imposar també la 
pena de privació del dret a conduir vehicles de 
motor i ciclomotors de tres a divuit mesos. Als 
efectes d'aquest apartat, es reputarà en tot cas 
com a imprudència menys greu aquella no 
qualificada com a greu en què per a la producció 
del fet hagi estat determinant la comissió 
d'alguna de les infraccions greus de les normes 
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat 
viària. La valoració sobre l'existència o no de la 



dret al port o tinença d'armes per un temps de 
tres mesos a un any. 
 
El delicte previst en aquest apartat només serà 
perseguible mitjançant denúncia de la persona 
ofesa o del seu representant legal. 

determinació s'haurà d'apreciar en una 
resolució motivada. 
 
Si les lesions s'han causat utilitzant una arma de 
foc, també es pot imposar la pena de privació del 
dret al port o tinença d'armes per un temps de 
tres mesos a un any. 
El delicte previst en aquest apartat només serà 
perseguible mitjançant denúncia de la persona 
ofesa o del seu representant legal 

Article 382 bis 
1. El conductor d'un vehicle de motor o d'un 
ciclomotor que, fora dels casos que preveu 
l'article 195, voluntàriament i sense que hi 
concorri risc propi o de tercers, abandoni el lloc 
dels fets després de causar un accident en què 
morin una o diverses persones o en què se’ls hi 
causi lesió constitutiva d'un delicte de l'article 
152.2, serà castigat com a autor d'un delicte 
d'abandó del lloc de l'accident. 
 
2. Els fets que preveu aquest article que tinguin 
l'origen en una acció imprudent del conductor 
seran castigats amb la pena de presó de sis mesos 
a quatre anys i privació del dret a conduir vehicles 
de motor i ciclomotors d'un a quatre anys. 
 
3. Si l'origen dels fets que donen lloc a 
l'abandonament fos fortuït, li correspondrà una 
pena de tres a sis mesos de presó i privació del 
dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors de 
sis mesos a dos anys. 

Article 382 bis  
1. El conductor d'un vehicle de motor o d'un 
ciclomotor que, fora dels casos que preveu 
l'article 195, voluntàriament i sense que hi 
concorri risc propi o de tercers, abandoni el lloc 
dels fets després de causar un accident en què 
morin una o diverses persones o en què se’ls hi 
causi alguna de les lesions a les que se refereixen 
els articles 147.1, 149 y 150, serà castigat com a 
autor d'un delicte d'abandó del lloc de l'accident.  
 
2. Els fets que preveu aquest article que tinguin 
l'origen en una acció imprudent del conductor 
seran castigats amb la pena de presó de sis mesos 
a quatre anys i privació del dret a conduir vehicles 
de motor i ciclomotors d'un a quatre anys. 
 
3. Si l'origen dels fets que donen lloc a 
l'abandonament fos fortuït, li correspondrà una 
pena de tres a sis mesos de presó i privació del 
dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors de 
sis mesos a dos anys 

 
 

 

 


