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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 6  
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 98555; 98862; 98863; 98864 i 102040; 

98865 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98555)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
de la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 202-00050/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

De l’article únic

Article primer

S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 6 del 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril el text següent:

«g) Els espectacles de circs amb animals, que inclou la 
prohibició d’instal·lació a tot el territori de Catalunya»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Ciutadans

De l’article 1, que resta redactat de la següent manera:

«Es modifica l’article 7 del Decret legislatiu 2/2008, de  
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
de protecció dels animals, que resta redactat de la se-
güent manera

Article 7. Certàmens

Els certàmens, les activitats esportives amb participa
ció d’animals i d’altres concentracions d’animals vius 
han de complir la normativa vigent, en especial la re

lativa a condicions higienicosanitàries, de protecció  
i de seguretat dels animals. En relació als espectacles 
de circ amb animals, s’hauran de regular per una nor
mativa específica, en consonància amb les disposi
cions reguladores en matèria de protecció dels ani
mals.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’una disposició addicional

«Disposició addicional

Es faculta el Govern de la Generalitat per a que reguli 
els espectacles de circ amb animals en el termini de sis 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98862)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat de la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
202-00050/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou article

«Article segon:

En el termini màxim de 3 mesos es crearà una Comis
sió de desplegament de la Llei amb la finalitat princi
pal d’elaborar un informe sobre l’abast de la prohibi
ció que estableix aquesta llei en relació als animals no 
salvatges en base a criteris i mesures de benestar ani
mal i la legislació que els hi és d’aplicació.

Aquesta Comissió la integraran representants del sec
tor científic i acadèmic, experts en benestar animal, 
entitats representatives del sector del circ i entitats de 
protecció dels animals.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De la disposició final

«Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor un mes després d’haver 
estat publicada al DOGC en el cas dels animals sal
vatges.

Per la resta d’animals no salvatges entrarà en vigor el 
més aviat possible en funció de l’informe emès per la 
Comissió.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98863)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 202-00050/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’article 1

«Article primer

S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 6 del 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril el text següent:

“g) Els espectacles de circs amb animals que perta
nyen a la fauna salvatge.”»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 2

«S’afegeix una disposició final quarta al Decret legis
latiu 2/2008, de 15 d’abril, amb el text següent:

“4. Ús d’animals en circs

En el termini màxim de 3 mesos, es crearà un Obser
vatori que amb representació multidisciplinar del sec
tor científic i acadèmic, els col·legis professionals, les 

entitats de circ que utilitzin animals que no quedin ex
pressament prohibits per aquesta llei i les entitats de 
protecció dels animals, avaluí si les condicions d’ús 
d’aquestes espècies en el circ són respectuoses amb el 
seu benestar d’acord amb la legislació que li és d’apli
cació. Aquest observatori farà públiques les seves con
clusions abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, de 
tal manera que si es comprova que l’ús d’aquests ani
mals és incompatible amb les condicions de benestar, 
s’afegiran, per Reglament, noves prohibicions a les de 
l’article 6.1 g).”»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De la disposició final

«Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor als dos anys des de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya  (reg. 98864 i 102040)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amo-
rós i March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 107 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 202-00050/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article primer:

S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 6 del 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril el text següent:

«g) Els espectacles de circs amb animals, que inclou la 
prohibició d’instal·lació a tot el territori de Catalunya, 
exceptuant les espècies de gos (Canis lupus familiaris), 
gat (Felis silvestris catus) i cavall (Equus ferus caba
llus)»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article:

Article segon

S’afegeix una disposició final quarta al Decret Legisla
tiu 2/2008, de 15 d’abril, amb el text següent:

«Es crearà en el termini màxim de 3 mesos, un Obser
vatori que amb representació multidisciplinar del sec
tor científic i acadèmic expert en benestar animal, dels 
col·legis professionals relacionats amb afers de benes
tar animal, les entitats de circ que utilitzin aquests ani
mals i les entitats de protecció dels animals, on s’ava
luarà si les condicions d’ús d’aquestes espècies al circ 
son respectuoses amb el seu benestar d’acord amb la 
legislació que li és d’aplicació. Aquest observatori farà 
públiques les seves conclusions abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, de tal manera que si es compro
va que l’ús d’aquests animals es incompatible amb les 
condicions de benestar, quedarà sense efecte l’excep
ció de l’article 6.1 g)»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà als dos anys d’ha-
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98865)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-

ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 202-
00050/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Article 1. Nova redacció:

«S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 6 
del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels ani
mals, amb el text següent:

g) L’ús d’animals d’espècies no domesticades per a es
pectacles de circ així com els zoològics ambulants an
nexes al circ».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’una disposició addicional

«Disposició addicional única. Desplegament regla
mentari

En el termini d’un any el Govern aprovarà un regla
ment en el que es regularà el llistat de les espècies que 
poden ser susceptibles d’actuar en un circ, les condi
cions del seu allotjament, alimentació, desplaçament i 
les garanties del seu benestar».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

«Disposició final

Aquesta llei entra en vigor al cap de dos anys d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya».

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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