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La sessió s’obre a dos quarts d’una del migdia. Presideix el president del Parlament. 

ORDRE DEL DIA
1. Intervenció del president del Parlament. 
2. Debat i votació del Projecte de llei de protecció dels animals
3. Cloenda de l’acte.

El president

Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts al Parlament de Catalunya, benvinguts a 
casa vostra.

Intervenció del president del Parlament

Comencem la sessió. Em plau, primer de tot, saludar els membres del Parlament 
presents en aquesta simulació parlamentària, els membres de l’Associació d’Antics 
Dipu tats i Diputades del Parlament de Catalunya, que avui ens acompanyen també en 
aquesta sessió i, especialment, al jurat del Premi Conviure, instituït per aquesta associa
ció d’exdiputats i diputades.

Projecte de llei de protecció dels animals

D’acord amb l’article 123 del Reglament del Parlament, intervé, en primer lloc, ara 
ho farà, el senyor Arnau Brandon, del Grup Parlamentari del ZER Guicivervi –ho he dit 
bé?–, que ha estat designat ponent relator i que presentarà el Projecte de llei simulat de 
protecció dels animals.

Quan vulgui, diputat.
(Aplaudiments.)

Arnau Brandon

Projecte de llei de protecció dels animals, presentació de projecte de llei a càrrec del 
ponent relator, Arnau Brandon.

Molt honorable senyor president del Parlament, membres del Parlament, membres 
de l’Associació de Diputats, autoritats, públic en general, com a relator agraeixo el tre
ball de consens que hem fet amb altres grups parlamentaris i les diferents esmenes que 
s’han presentat, amb un total de 204 esmenes repartides en diferents grups parlamenta
ris. S’han aprovat 135 esmenes i n’hi ha hagut molt transaccionades. No ha quedat es
mena viva per portar avui al ple. Ha estat un debat molt enriquidor i tots hem col·laborat 
per arribar a un consens. 

Voldria, si m’ho permeten, fer unes consideracions en relació al contingut d’aquest 
projecte de llei. Com a éssers humans tenim responsabilitats de vetllar per la vida de 
tots els animals, de protegir els animals domèstics, els de companyia, els salvatges, els 
animals marins i els que creixen a les granges per al nostre consum.

Som perfectament conscients i sabem que els animals tenen capacitat de sentir emo
cions, dolor, gana, fred, com nosaltres. Culturalment, en moltes societats, s’ha tractat 
els animals com si tinguessin aquestes capacitat i haguessin d’estar sotmesos a la nostra 
voluntat, sense que tinguin cap tipus de dret. 

Afortunadament, la nostra comunitat està cada vegada més sensibilitzada i cada ve
gada empatitza més amb l’animal, i som molts els que lluitem i defensem els drets dels 
animals i la necessitat de protegir aquests drets quan es trepitgen.

El desembre de l’any passat es va difondre un vídeo en què es veia un caçador que 
torturava una guineu i un temps després es va identificar i se li va imputar un delicte de 
maltractament animal. Aquestes imatges tan colpidores i violentes van crear un debat 
entre la ciutadania sobre la necessitat de protegir també els animals salvatges.

Convisquin o no a casa amb animals domèstics o de companyia, volem que es res
pectin els drets de tots els animals com a éssers vius que són i que estiguin protegits, 
que hi hagi unes normes per a la caça i la pesca en aquesta direcció, que les espè
cies que estan en perill d’extinció no desapareguin.
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Necessitem que hi hagi una llei que protegeixi els drets de tots els animals, que com
parteixin amb la vida nostra, amb el nostre planeta, i per això presentem aquest projec
te de llei. No volem veure animals abandonats, maltractats, torturats en una plaça ni en 
un espectacle de baralles entre ells, ni tampoc volem veure tancats, ni morts en vida, ni 
utilitzats per a la nostra diversió, sense respectar la seva dignitat, en espectacles i circs.

Volem un món millor per a ells i així també ho serà per a nosaltres. Tindrem un fu
tur sostenible si protegim els animals.

(Aplaudiments.)

Intervenció dels grups parlamentaris

El president

Gràcies, diputat. A continuació, passem a les intervencions dels grups parlamentaris 
per fixar la seva posició i, en primer lloc, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
de l’Escola Thau, de Barcelona, la diputada senyora Alexandra Cañellas.

Alexandra Cañellas

Hola, bon dia. Soc l’Alexandra, portaveu del Grup Parlamentari de la classe de sisè 
A, de l’Escola Thau, Barcelona.

Primer de tot, dirvos que els meus companys i jo estem molt agraïts i orgullosos 
d’haver estat escollits per a participar en aquest projecte de llei. 

Aquestes últimes setmanes han estat molt intenses, ja que hem estat treballant de va
lent per a millorar la llei proposada. També hem gaudit molt i après molt de tots i totes 
vosaltres amb les vostres aportacions i, a més, hem après a argumentar millor les nos
tres opinions i a treballar bé en equip.

Ara us parlaré de com ens hem organitzat. Doncs bé, ens hem separat en grups coopera
tius d’unes quatre persones. Cada grup ha fet les seves votacions i esmenes pròpies que des
prés hem posat en comú fins a treure la conclusió final, que hem compartit amb vosaltres.

Hem considerat sempre de manera positiva les vostres opinions, que a vegades hem 
fet servir per a millorar les nostres pròpies propostes.

Pel que fa al nostre posicionament, estem molt satisfets, ja que en consultar els re
sultats finals hem vist que la majoria de les nostres opinions han estat compartides amb 
vosaltres, i aprovades, i les que no ho han estat creiem que no són suficientment impor
tants perquè ens oposem a aquesta llei. Per tant, el nostre vot per a aquesta llei realitza
da per tots nosaltres, serà favorable.

Finalment, creiem que aquest projecte està molt bé pel fet que ensenya a alumnes 
com nosaltres com funciona el Parlament de Catalunya a l’hora d’aprovar una llei.

Moltes gràcies per la vostra atenció.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. Tot seguit, i en nom del Grup Parlamentari de l’Escola Gaziel, de 
Sant Feliu de Guíxols, intervindrà la diputada senyora Paula Celis. Quan vulgui.

(Aplaudiments.)

Paula Celis

Moltes gràcies, molt honorable senyor president. Fa cinc mil milions d’anys, la cè
l·lula d’on van provenir tots els éssers vius, va aparèixer. A partir d’aquest ésser micros
còpic es van anar creant moltes de les plantes i els animals que coneixem avui en dia i 
que són essencials per a la vida del nostre planeta blau. De fet, nosaltres, els éssers hu
mans, científicament coneguts com Homo sapiens sapiens, som una espècie evoluciona
da dels simis, que cal remarcar que són una espècie animal.

Així doncs, si nosaltres també provenim dels animals, per què vulnerem els seus 
drets? Per què els maltractem? Per què els abandonem? Per què els menyspreem? No 
són éssers vius com nosaltres? 

La nostra escola sempre aposta per ensenyarnos que hem de tractar a tothom com 
ens agradaria que ens tractessin a nosaltres i que l’empatia és un valor que tothom hau
ria de tenir com a éssers civilitzats que hauríem de ser. I dic «que hauríem de ser» per
què els nostres actes parlen per nosaltres.
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L’any 2015, cada divuit minuts, un animal de companyia domèstica era abandonat 
a Catalunya, 29.119 animals en total. Si ho comparem amb l’últim estudi del 2005, les 
xifres s’han reduït un 9,6 per cent, 2.385 animals menys considerats abandonats, i això 
vol dir que alguna cosa bé s’està fent. Però, és suficient? Mentre hi hagi un sol abando
nament, un sol maltractament, estarem fallant com a humans. O és que els animals no 
tenen sentiments? Que no utilitzen el mateix tipus de comunicació que nosaltres no vol 
dir que no sentin. Fins i tot, tal com asseguren persones que treballen en refugis i pro
tectores, poden arribar a morir de tristesa i de pena quan són abandonats, un fet que, 
malgrat les seves limitacions intel·lectuals en comparació amb les persones, fa que força 
vegades es comportin millor que molts de nosaltres. Martin Buber ja ho va dir: «Els ulls 
d’un animal tenen un poder de parlar un gran llenguatge».

Per aquest motiu, la nostra escola està molt d’acord amb tots els drets que hem apro
vat en aquest projecte de llei.

Els animals necessiten una llar digna, unes condicions higièniques que no els facin 
agafar cap infecció ni malaltia, unes persones que vetllin per ells, que els protegeixin i 
els cuidin. Defensem també la utilització dels rosegadors com a animals de laboratori, 
sempre que siguin utilitzats només per a la investigació de malalties que ens ajudin a 
garantir els drets anomenats anteriorment.

No volem que hi hagi cap abandonament i, de fet, ens va agradar molt l’esmena de 
l’Escola Thau, que deia que si algú no volia un animal l’havia de portar en un centre 
d’acollida.

També ens va agradar la proposta de l’Escola Lumen, de fer un protocol per deter
minar, abans d’adoptar un animal, si la persona estava capacitada per tenir un animal 
al seu càrrec.

La nostra escola no aprovarà cap llei on els animals que no són considerats de com
panyia o domèstics estiguin fora del seu hàbitat natural. Per això, a l’igual que la majo
ria d’escoles d’aquesta sala, no volem que hi hagi ni cap zoo, ni cap circ arreu de tot el 
territori de Catalunya.

Quant al tema de la pesca i la caça, és molt interessant la proposta de la ZER Gui
civervi, doncs va fer una esmena per prohibir la caça i la pesca per lluir la pell dels ani
mals.

L’Escola Castell també va fer una esmena que ens va agradar molt per obligar a tenir 
un permís de pesca i caça regulat, en regla.

Per últim, ens agradaria dir que fer aquesta llei amb tots vosaltres ha resultat molt 
interessant, doncs, entre tots hem redactat un projecte de llei amb articles que garantei
xen el compliment de la finalitat d’aquesta llei, que no és cap altre que garantir el benes
tar de tots els animals de Catalunya.

Nosaltres som el futur del nostre país. Comencem a actuar amb més responsabilitat 
i a deixar de ser tan egoistes. Com va dir Mahatma Gandhi, la grandesa d’una nació i el 
seu progrés només es pot jutjar per la manera en què els seus animals són tractats.

Moltes gràcies per l’oportunitat que ens heu donat i moltes gràcies a tothom per es
coltarnos. Esperem que els polítics tinguin en compte les nostres propostes.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parlamenta
ri de l’Escola Lumen de Terrassa, la diputada senyora Imara Blanco.

(Aplaudiments.)

Imara Blanco

Bon dia, molt honorable senyor Roger Torrent, representants dels grups parlamen
taris de la Mesa, companys i mestres de les escoles participants en aquests sessió ple
nària. Em dic Imara Blanco i sóc la portaveu de cinquè de l’Escola Lumen de Terrassa.

Des del nostre grup parlamentari defensem una llei que garanteixi la total protecció 
i cura dels animals. Per tant, estem a favor dels articles que es recullen en aquest pro
jecte de llei.

Trobem que el preàmbul és molt encertat, perquè és important regular les actua
cions per respectar els drets dels animals. Tal com es diu a l’article 2 del capítol primer, 
la finalitat d’aquesta llei és garantir el benestar i assegurar la supervivència i el control 
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regulat de tota la fauna que es troba a Catalunya, incloent l’autòctona i les espècies que 
vénen d’altres territoris.

La Declaració Universal dels Drets dels Animals, del 15 d’octubre de 1978, consi
dera que tots els animals posseeixen drets. Després de quarantaun anys, aquests drets 
continuen essent menyspreats i vulnerats per motius irresponsables i egoistes.

Malauradament, moltes vegades els humans ens considerem per sobre de la resta 
d’espècies i ens comportem com a propietaris del món on vivim. Això ens preocupa i 
ens avergonyeix. Així doncs, hem de prendre consciència de la importància de conviu
re, respectant, estimant i protegint els animals, tal com es preveu als articles 4 i 5 del 
capítol segon.

Catalunya viu moments històrics importants i els animals no han quedat al marge. 
Ara fa nou anys el Parlament aprovava la llei que, afortunadament, ha permès l’abolició 
de les curses de braus. Per aquesta raó, ens han semblat molt importants els articles 11 
i 12 del capítol segon, així com l’article 14, del capítol tercer, que prohibeix els especta
cles i les imatges amb animals.

Pel que fa a l’article 10, del capítol segon, hem de dir que a la classe va sorgir un de
bat força intens ja que, tot i que ens agrada molt anar al zoo i al circ, també trobem que 
aquests llocs no són els més adients perquè hi visquin animals.

L’ús dels animals en experiments de laboratori és una qüestió que ha generat dis
cussió entre tots els grups parlamentaris, tot i que la llei actual permet l’experimentació 
amb segons quin tipus d’animals. Nosaltres pensem que cal respectar els drets de tots 
els animals, a no ser utilitzats en cap experiment i que res no justifica tractarlos com un 
objecte per al nostre benefici. Per aquesta raó, hem proposat una esmena de modificació 
a l’article 4, del capítol segon. 

D’altra banda, ens preocupa el benestar dels animals de granja i considerem impor
tant l’article 15, del capítol tercer, que regula el seu transport cap a l’escorxador i poste
rior sacrifici.

Cada any, prop de vint milions d’animals són caçats amb l’única finalitat de fer ser
vir les seves pells o lluirlos com a trofeus, i quaranta milions més són criats en granges, 
la majoria europees, on les condicions de captiveri i sacrifici són igualment terribles.

Nosaltres no volem que aquesta situació passi a Catalunya. Per això ens ha semblat 
molt interessant remarcar la prohibició amb dues esmenes d’addició a l’article 15 del 
capítol tercer. Trobem molt important que l’import de les sancions es destini en benefici 
de les entitats i associacions en defensa dels animals, tal i com diu l’article 17 del capítol 
tercer. Tot i que coincidim amb els companys i companyes d’altres escoles en dir que en 
comptes de pagar una sanció seria més profitós substituirla per un servei a la comuni
tat, on els beneficiaris fossin els animals.

Pel que fa a la regulació de les condicions sanitàries dels animals, a l’article 12 del 
capítol tercer, on es parla del seu seguiment, veiem que s’ha fet un pas més afegint les 
esmenes per incloure un test d’aptitud per als propietaris i el registre de totes les dades 
dels animals al cens municipal, mitjançant el xip identificatiu.

Trobem que és una bona forma de promoure la responsabilitat i el respecte vers els 
animals. Considerem que l’objectiu que persegueix aquesta llei és molt interessant i per 
aquest motiu cal promoure des de l’escola l’empatia vers els animals, aprendre a esti
marlos i a respectarlos. Si des de ben petits ho aconseguim, assegurarem el nostre pro
pi futur.

Finalment, diré que, com a participants del projecte «Fem una llei», del Premi Con
viure, ha estat un debat interessant i que ens ha fet reflexionar molt a la classe i gaudir 
d’aquesta experiència.

Per tant, des del Grup Parlamentari Escola Lumen, donem el nostre suport votanthi 
a favor.

Molt honorable senyor president, representants parlamentaris de la Mesa, companys 
i companyes de totes les escoles, us agraïm que ens hàgiu escoltat.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula ara, per exposar el posicionament del Grup 
Parlamentari de l’Escola Castell, de Calafell, la diputada senyora Jana Solé.

(Aplaudiments.)
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Jana Solé

Bon dia, a tots i totes. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, il·lus
tres senyores diputades i il·lustres senyors diputats, mestres, mares, pares i públic que 
ens acompanya, sóc la Jana Solé Poch i és un honor representar el Grup Parlamentari de 
l’Escola Castell, de Calafell.

En primer lloc, voldríem agrair a tot l’equip de l’Aula Parlament per donarnos l’opor
tunitat de viure aquesta experiència i per tota la feina que realitzen a donar a conèixer 
aquesta institució als centres educatius del país. També a l’Associació d’Antics Diputats 
del Parlament i al Parlament de Catalunya per la convocatòria del Premi Conviure.

Voldríem destacar la gran feina que heu fet des de totes les escoles: Escola Thau, de 
Barcelona; Escola Gaziel, de Sant Feliu de Guíxols; Escola Lumen, de Terrassa i a l’Es
cola ZER Guicivervi, de Guimerà, Ciutadilla, Verdú i Vilagrassa. Ha sigut un plaer po
der confeccionar aquest projecte de llei amb tots i totes vosaltres. Per últim, i no menys 
important, no ens voldríem deixar la Dolors, que ens ha acompanyat durant tot aquest 
temps com a moderadora i conductora d’aquest projecte.

Quan ens vam assabentar que havíem estat seleccionades com una de les cinc esco
les per poder participar en aquest projecte de llei, ens vam emocionar molt, ja que no 
ens ho esperàvem, i estàvem molt satisfetes de la visita i l’activitat que vam realitzar el 
passat mes de novembre. Moltes de nosaltres mai havíem estat al Parlament i encara 
menys havíem simulat ser parlamentaris, encara que fos per un dia. Per tant, és un pri
vilegi –i ja un premi– poder ser avui aquí, gaudint de l’experiència de tornarnos a sentir 
diputades i alhora poder ferho en aquest emplaçament.

Durant el temps que ha durat aquest projecte de llei, hem après moltíssim a com
prendre, valorar i respectar totes les aportacions de la resta d’escoles, a debatre entre 
nosaltres, ja que no sempre és fàcil posarse d’acord, perquè tots i totes tenim un punt de 
vista sobre alguns aspectes d’aquesta llei, i hem afegit paraules noves a la nostra motxi
lla de lèxic.

Si donéssim un cop d’ull a les esmenes que hem presentat les diverses escoles po
dríem afirmar que en el gruix de la llei estem d’acord. Tots i totes opinem que s’ha de vet
llar per a la protecció i el benestar de tots els animals. Tot ésser viu ha de ser propietari 
de drets i, com a tal, les persones tenim el deure de respectarlos i procurar que així sigui.

Des del nostre grup parlamentari, entenem que vivim en una societat on la figura de 
l’animal ha sigut de gran importància en l’alimentació, en feines sobretot del camp, en 
festes tradicionals i altres actes de la cultura popular, per això sabem que canviarho tot 
és molt complicat i tot el que envolta aquest marc mental on els animals han estat ex
plotats i en molts casos se’ls ha provocat aquest perjudici físic, psicològic o fins i tot la 
mort.

Tot i així, les nostres propostes sempre han estat dirigides a legislar en aquells as
pectes que poden millorar la qualitat de vida dels animals: prohibir i evitar activitats 
d’espectacles que són del tot prescindibles: zoològics, circ amb animals, algunes pràc
tiques de festes i experimentació en laboratoris, i definir la gravetat de la vulneració de 
cada aspecte de la llei. És molt important fer pedagogia i prendre consciència del sofri
ment que pateixen molts animals per a la satisfacció de les persones.

Com us explicava abans, dins del nostre grup parlamentari hi ha diverses opinions, 
sensibilitats, però totes hi han tingut cabuda, s’han escoltat i respectat. Hem dut a terme 
diverses dinàmiques per tal de treballar el text inicial, per poder realitzar les esmenes 
de cada capítol i fer la posterior votació mitjançant textos col·laboratius, amb un debat 
silenciós, amb assemblea de peixera, una dinàmica que ens agrada molt quan hem de 
debatre sobre algun tema tot el grup a la classe.

Totes aquestes activitats ens ha resultat molt enriquidores, però no sempre les po
díem realitzar per qüestió de temps i calendari, així que algunes vegades havíem d’op
tar per reunirnos tots davant de la PDI i prendre decisions per agilitar i optimitzar el 
temps.

Som conscients de les nostres mancances i per això també hem volgut incorporar les 
propostes que ens agradaven d’altres grups parlamentaris per millorar les nostres.

Per últim, volem destacar la importància no només del contingut, sinó també de la 
forma. És per això que hem tingut especial atenció amb totes les paraules que utilitzà
vem, ser el més precisos possibles per expressar de la millor manera les nostres opinions.
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Per finalitzar, volem donar valor al bon clima de debat que s’ha dut a terme des de 
les cinc escoles. Ens sentim orgulloses que pugui ser així, des del respecte, escoltant i 
valorant totes les opinions i aportacions.

Estem en una institució històrica, on ja ho diu bé el nom «Parlament», on s’ha de po
der parlar de tot, i per poder parlar s’ha de saber i voler escoltar.

Abans de marxar, us voldríem deixar una cita. És en memòria d’Eduard Punset, que 
ens ha deixat aquesta setmana i que havia estat diputat en aquest Parlament, que deia: 
«He après més dels animals que de les persones.» 

Gràcies per escoltarme.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. Tot seguit, i per acabar aquest debat, intervindrà el diputat senyor 
Arnau Brandon, en aquest cas en nom del Grup Parlamentari dels ZER Guicivervi, per 
exposar la posició del grup parlamentari. Quan vulgui, diputat.

Arnau Brandon

Molt bon dia a tothom. Som els alumnes de la ZER Guicivervi, formada per quatre 
escoles: Guimerà, Ciutadilla, Verdú i Vilagrassa.

Per tal de desenvolupar la nostra tasca, ens hem organitzat treballant cada un dels 
capítols i per mitjà del Drive, posant en comú les nostres propostes per tal d’elaborar un 
document compartit. Quan tots els grups parlamentaris heu fet les vostres propostes, 
hem procedit a fer les votacions.

La llei pretén cobrir la falta de normes per protegir els animals dels comporta
ments que van contra la seva vida, que els causen patiment o que no respecten els seus 
drets. La proposta de llei aposta per regular les normes perquè els animals puguin viu
re en plenitud, protegirlos dels comportaments nocius i garantint els seus drets fona
mentals.

Volem ressaltar els aspectes més rellevants dels diferents capítols. Del capítol I, un 
animal de companyia pot se qualsevol animal del qual el responsable en tingui la cura 
apropiada. Per nosaltres no s’ha de parlar tant de propietaris, sinó de responsables, per 
fer èmfasi en el vincle que s’estableix i no tant en la propietat.

Del capítol II volem destacar el que s’entén per viure en bones condicions. Els ani
mals han d’estar en un lloc acollidor, net, suficientment gran, il·luminat amb llum natu
ral i ventilat. En cas que els responsables no garanteixin les condicions òptimes, se’ls 
multarà i, a més, creiem important retirarlos la custòdia. Hi ha d’haver un aprenentatge. 
Per altra banda, creiem que els zoològics, com a espais sensibilitzats vers diferents espè
cies d’animals que habiten en el nostre planeta i que no trobem en l’entorn més proper, 
aquests espais estaran totalment adaptats a les necessitats dels animals perquè visquin 
en llibertat. És cabdal vetllar per al benestar físic i psíquic de l’animal, en el cas que 
s’utilitzin en alguna activitat.

Del capítol III destaquem el fet que es permet la caça i pesca esportiva, lúdica i fur
tiva en el territori de Catalunya, sempre que no es produeixi la mort de l’animal. Igual
ment, creiem oportú que es prohibeixi la cria d’animals per a finalitats que no siguin 
alimentàries. La caça d’animals joves és permesa si es fa d’una forma regularitzada. 
Considerem també una infracció molt greu maltractaments físics o psicològics als ani
mals, ferlos servir en baralles, caça o pesca no permeses.

Cal destacar una infracció greu no portar els gossos lligats en espais públics, que no 
siguin parcs específics per a aquell animal. També és una infracció greu sortir al carrer 
amb un gos de raça perillosa sense portar morrió. Hi ha d’haver un grau de tolerància 
zero per a infraccions molt greus, amb sancions econòmiques elevades o realitzant ser
veis a la comunitat, arribant –sempre que sigui necessària– a la retirada de la custòdia 
de l’animal, que pot arribar a ser permanent.

Ha estat una experiència molt gratificant i enriquidora, hem pogut viure en primera 
persona com es desenvolupa una llei, hem après que totes les opinions compten i que cal 
respectar i estar oberts a bones propostes. Junts fem possible que el nostre projecte sigui 
de tots i per a tots.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
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El president

Molt bé, gràcies, diputat. Hem tancat aquí el debat. Per tant, passarem ara, després 
d’aquestes intervencions, a la votació del dictamen del Projecte de llei de protecció dels 
animals, dictamen que han treballat vostès i que han elaborat al llarg d’aquestes vuit 
setmanes d’intens debat, segur, i de feina enriquidora.

En tot cas, passarem ara a la votació. Farem la votació a mà alçada des de l’escó i, 
per tant, jo ara els preguntaré, en primer lloc, els vots favorables a la proposta. Aixe
queu les mans aquells que vulgueu votar a favor de la proposta de dictamen.

Vots, ara, en contra de la proposta?
Abstencions?
Molt bé, doncs un cop feta la votació i el recompte, només ens queda dir que aquest 

dictamen, aquesta proposta, per tant, ha estat aprovada per 142 vots a favor, cap en con
tra i 1 abstenció. Enhorabona!

(Aplaudiments.)

Cloenda de l’acte 

Abans d’aixecar la sessió, un cop votat i aprovat aquest projecte, deixeume, simple
ment donar les gràcies a l’Associació d’Antics Diputats i Diputades del Parlament de Ca
talunya per aquesta fantàstica iniciativa. Gràcies també als Serveis Educatius d’aquesta 
institució. Gràcies també al professorat, que us ha acompanyat en aquest viatge, que se
gur que ha estat intens i enriquidor, i sobretot gràcies i enhorabona a tots vosaltres. Grà
cies per la intervenció i, sobretot, enhorabona pel treball fet.

Us heu de sentir orgullosos, orgullosos de la feina que heu fet totes aquestes vuit set
manes i que culminen avui en el Parlament de Catalunya. Una feina que segur, n’estic 
convençut, ha comportat que aprenguéssiu moltes coses, n’estic completament segur. 
Però, en qualsevol cas, n’hi ha dos que estic també molt segur que heu incorporat, que 
són, d’una banda, la dificultat d’arribar a acords. No és fàcil arribar a acords quan hi 
ha gent que pensa de manera diferent, i aquesta és la riquesa, aquesta és la pluralitat i 
aquest és el patrimoni que tenim, que és que som diversos, que pensem de maneres di
ferents, que tenim punts de vista i visions diferents i que és absolutament necessari que 
intentem posarnos d’acord. 

I la segona cosa que segur que heu après, relacionada amb això, és la necessitat de 
parlar, i no només de parlar sinó d’enraonar, que vol dir no només verbalitzar, sinó, so
bretot, escoltar, sobretot posarnos a la pell de l’altre, del que potser té matisos, té mane
ra de veure les coses lleugerament diferents a la nostra, però que també són legítimes i 
són absolutament necessàries.

Sentiuvos orgullosos de la feina feta que avui culmina en aquesta sala. No sé si era 
la Jana, crec que era la Jana que deia que és un espai amb molta història. Aquesta sala, 
aquest hemicicle, aquesta sala de sessions del Parlament de Catalunya, efectivament, 
és un espai que té una trajectòria importantíssima per al país, no només dels últims 
quaranta anys de restitució democràtica, sinó que ve de lluny; una trajectòria que ve de 
lluny i estic convençut que anirà molt més lluny encara. De fet, aquestes parets respi
ren història, però a mi m’agradaria pensar que, fonamental, el que fan és respirar futur. 
Un futur que encarneu vosaltres, qui sap si com a diputats i diputades, demà, del Par
lament de Catalunya i, en tot cas, segur que com a ciutadans compromesos de la nostra 
societat.

Estic convençut que vosaltres representeu el millor que sabrem aportar com a so
cietat i com a país al nostre futur. Sou l’esperança d’un país, d’una Catalunya, d’una 
societat millor. Estigueu orgullosos de la feina feta, seguiu amb aquest compromís i, 
sobretot, no deixeu mai que decideixin per vosaltres; decidiu vosaltres com a ciutadans 
lliures i de ple dret d’aquest país.

Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments.)
Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia.
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Annex

Llei de protecció dels animals

Preàmbul

La normativa actual no garanteix totalment la protecció ni la cura dels animals. 
Aquesta llei pretén cobrir la falta de normes per a protegir els animals dels comporta-

ments que van contra la seva vida, que els causen patiment o que no respecten els seus 
drets. 

Les principals innovacions d’aquesta llei són als capítols que tracten sobre el segui-
ment dels animals domèstics i de companyia, i en les sancions i les multes a les persones 
que no compleixin aquesta llei.

Aquesta llei estableix els drets dels animals i els protegeix de maltractaments, abusos 
i patiments que els poden conduir a la mort o a una vida no digna, i concreta els deures 
dels propietaris dels animals de companyia.

Capítol I. Objecte, finalitat i definicions

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei són els éssers vius pertanyents al regne animal, tant els de ca-

ràcter domèstic com els salvatges, dintre del territori de Catalunya, incloent-hi la fauna au-
tòctona, les espècies protegides i les exòtiques provinents d’altres territoris i que es troben 
als Països Catalans.

Article 2. Finalitat
La finalitat d’aquesta llei és garantir el benestar i assegurar la supervivència i el control 

regulat de tota la fauna que es troba a Catalunya, l’autòctona i la que ve d’altres territoris, 
definir els drets d’aquesta fauna, prohibir els comportaments que li poden causar qualse-
vol perjudici i multar les persones que cometin algun d’aquests perjudicis, a més de fer-los 
assistir a un curs de sensibilització envers la protecció dels animals, segons la infracció 
comesa.

Article 3. Definicions
En aquesta llei es considera: 
a) Animal domèstic: animal que habitualment es cria, es reprodueix, conviu i es rela-

ciona amb les persones.
b) Animal de companyia: animal domèstic que conviu a la llar amb la família per a gau-

dir de la seva companyia. Una persona o més comparteixen estones amb l’animal, se 
n’ocupen i el cuiden perquè gaudeixen de la seva companyia. A Catalunya, només poden 
ser animals de companyia aquells pels quals no ens hem de preocupar de la nostra segu-
retat i podem proporcionar-los un lloc per a viure de forma digna. 

c) Fauna salvatge: tots els animals que no són considerats domèstics i viuen en el seu 
hàbitat natural i que es crien i viuen lliurement.

d) Animal abandonat: tot animal de qualsevol espècie, incloent-ne les autòctones i les 
que venen d’altres territoris, que es troba perdut, ferit o assilvestrat i en condicions de vida 
poc dignes per manca d’higiene i de menjar o per maltractament físic o mental.

e) Espècies protegides: famílies d’animals que, a causa del risc d’extinció, no poden 
ser caçades, capturades, venudes o exterminades, ni poden servir per a l’experimentació 
en la investigació científica. 

f) Caça i pesca: activitat per a obtenir animals per a diferents finalitats i que normalment 
implica la mort d’aquests.

g) Àmbit urbà: territori que pertany a les ciutats o sota la seva influència.
h) Àmbit rural: territori que pertany als pobles o sota la seva àrea d’influència, com ara 

boscos, camps o muntanyes.
i) Àmbit marí: territoris d’aigua, com ara els mars, els rius i els llacs.
j) Festes populars amb animals: presència d’animals en les festes populars que se ce-

lebren arreu de Catalunya.
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Capítol II. Drets dels animals i deures dels propietaris. Maltractament animal

Article 4. Drets dels animals
1. Tots els animals tenen els drets següents: 
a) Dret a una vida digna.
b) Dret a disposar d’un hàbitat per a viure-hi en bones condicions i que sigui acollidor, 

net, gran, amb il·luminació natural i ventilat.
c) Dret a no ser utilitzats en investigació en vida llevat de casos extrems i sempre que 

això no els causi algun tipus de perjudici o la mort.
d) Dret a una mort digna sense cap tipus de patiment.
e) Dret a tenir una vida digna i a ser respectats per qualsevol ésser humà.
f) Dret a no ser utilitzats per a activitats lúdiques que tinguin com a objectiu la mort o el 

dany de l’animal.
g) Dret a la reproducció per a la conservació de l’espècie. 
h) Dret dels animals “híbrids” fruit dels aparellaments entre espècies diferents. 
i) Dret a no ser maltractats ni físicament ni psicològicament. 
2. Els animals domèstics i els animals de companyia tenen, a més dels drets a què fa 

referència l’apartat 1, els drets següents: 
a) Dret a estar ben alimentats amb els aliments adients a cada espècie en la quantitat i 

la freqüència que cada animal necessiti per a tenir una alimentació sana i equilibrada. 
b) Dret a viure en espais o habitatges adequats a les necessitats de cada espècie amb 

la temperatura adequada. 
c) Dret a ser protegits durant el transport per a garantir el seu benestar. 
d) Els sol·licitants a adoptar un animal domèstic han de passar un protocol per a saber 

si estan capacitats per a ser uns bons propietaris. 
3. La fauna salvatge té, a més dels drets a què fa referència l’apartat 1, el dret a no ser 

perseguida per diversió. Tampoc per a les activitats de cacera i pesca esportiva, ni per a 
cap mena de finalitat il·legal. 

Els animals abandonats, a més dels drets a què fa referència l’apartat 1, tenen el dret 
a ser adoptats o acollits temporalment o definitivament per les famílies que ho sol·licitin i a 
ser atesos per veterinaris. 

Article 5. Deures de les persones no propietàries dels animals
Socórrer l’animal.
Denunciar-ho en cas de veure algú que no respecti els drets de l’animal.

Article 6. Deures dels propietaris
Els propietaris, ja siguin persones a títol personal, associacions o centres de recupera-

ció, que tenen sota la seva protecció algun animal salvatge, en captivitat o en perill d’extin-
ció tenen el deure de complir i respectar els drets establerts per l’article 4. 

Els propietaris d’animals domèstics tenen, a més del deure a què fa referència l’apar-
tat 1, els deures següents: 

Mantenir nets i endreçats els espais on viuen i conviuen amb els animals.
Portar els animals al veterinari si es posen malalts i per a les revisions periòdiques o 

sempre que sigui necessari, si se’ls ha de vacunar, si han patit un accident o si han de dur 
a terme les revisions anuals corresponents. 

Portar a un centre d’acollida el seu animal si ja no en vol disposar. 
En el cas dels gossos, s’han de treure a passejar almenys una vegada al dia o, si no es 

poden treure més d’un cop al dia, habilitar-los un espai ampli on puguin esbargir-se amb 
elements naturals i en bones condicions.

Quan els porten a passejar, els propietaris són els responsables de recollir els excre-
ments dels animals. 

Article 7. Agressions
Queden prohibides totes les agressions i abandonaments dels animals.
Es consideren agressions als animals totes les accions que suposen un maltractament 

físic o psicològic i la mort de l’animal. 
Tots els espectacles de baralles entre animals són considerats agressors.
Si algú comet una agressió a un animal ha de ser multat o sancionat segons el grau 

d’infracció que hagi comès, i si és una conducta reincident pot ser detingut. Així mateix, 
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pot perdre la custodia de l’animal. A més a més s’ha de portar a terme el seguiment dels 
infractors per a impedir que puguin tornar a adoptar animals. 

Les penes de presó no poden ser superiors a 15 anys, depenent del tipus d’agressió 
que s’ha fet a l’animal. 

Article 8. Abandonament
1. Queda prohibit abandonar un animal domèstic, de companyia, de laboratori o qual-

sevol altre tipus d’espècie protegida o sota la protecció d’una associació. 
2. Els propietaris i les entitats que abandonen un animal domèstic han de ser mul-

tats. Els propietaris poden ser detinguts si l’abandonament comporta altres conseqüèn-
cies greus, com ara desnutrició o maltractament físic o psicològic. 

Article 9. Baralles
Queda prohibida l’organització de baralles entre animals de qualsevol espècie. 
En cas que l’animal resulti ferit o que la participació il·legal en baralles li causi la mort, 

s’han d’aplicar als propietaris les sancions establertes a l’article 7.3 d’aquesta llei, a més de 
ser castigats penalment i de retirar-los la custodia dels animals.

Article 10. Festes populars i fires
Es prohibeix l’exhibició i l’ús de qualsevol tipus d’animals en festes populars, fires, des-

filades i curses, ja que no tenen un habitatge digne perquè es traslladen constantment i 
tenen molt d’estrès com a conseqüència de la gent i el soroll i, per tant, poden patir danys 
físics i psicològics que els poden provocar la mort. Queda, a més, prohibit l’ús indegut 
dels animals, entenent per ús indegut: totes les activitats que suposen patiment per a 
l’animal.

L’incompliment de l’apartat 1 comporta sancions econòmiques de fins a 2.500 euros 
i treballs socials en centres de protecció d’animals abandonats, en perill d’extinció o en 
captivitat. 

Article 11. Zoològics
Es prohibeixen els zoològics i els parcs d’animals en semillibertat en tot el territori de 

Catalunya. Solament es permeten els zoològics que compleixin els requisits de l’article 4. 
Solament es poden veure animals en llibertat en llocs adequats on no sigui molest i des 

d’un vehicle no contaminant en un circuit tancat. Es poden fer visites educatives als ani-
mals en centres d’acollida, en centres de recuperació i en centres de protecció 

Es poden veure els animals salvatges autòctons de Catalunya que viuen en llibertat en 
els seus hàbitats naturals o dins de les reserves que hi hagi al territori de Catalunya. 

Article 12. Circs
Es prohibeixen, a tot el territori de Catalunya, els espectacles amb qualsevol dels ani-

mals que especifica l’article 3. Es permet l’ús d’animals per a portar carruatges fent activi-
tats turístiques sempre que no se’ls faci cap mal físic o psíquic

Article 13. Sèries, anuncis i pel·lícules
Es poden utilitzar animals en sèries, anuncis i pel·lícules sempre que es respectin els 

seus drets i el seu benestar físic i psicològic, segons les necessitats de cada espècie.

Capítol III. Mesures d’atenció sanitària i de seguiment de tots els animals 
del territori català. Regulació de les activitats de caça, pesca i ramaderia 
i les de lleure amb animals, com l’hípica

Article 14. Condicions sanitàries, de salut i d’alimentació de tots els animals 
del territori català.

1. S’han de garantir les condicions sanitàries següents per als animals, domèstics i de 
companyia: 

a) Han de viure en espais salubres i condicionats a les seves necessitats higièniques.
b) Han de tenir administrades al dia totes les vacunes necessàries.
c) Han de tenir una revisió veterinària periòdica o sempre que l’animal ho necessiti, si 

mostra dolor físic, alteracions en el seu aspecte físic o anatomia i en el seu comportament.
d) Els animals domèstics i de companyia en males condicions sanitàries han d’anar al 

veterinari amb la freqüència que els sigui indicada fins que recuperin el seu estat òptim. 
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e) Tots els municipis de Catalunya han de registrar tots els animals que hi viuen per a 
poder-ne tenir un cens, tant si són domèstics, com fauna salvatge, com pertanyents a la 
ramaderia o a altres activitats que en facin ús, com ara l’hípica o les protectores. 

f) Tots els animals domèstics han de portar o se’ls ha d’administrar la protecció antipa-
rasitària que necessiten, segons cada espècie. 

2. Els propietaris que no compleixin els requisits establerts per aquest article han de 
ser sancionats o multats.

Article 15. Seguiment dels animals domèstics i de companyia
1. Els animals domèstics han de dur, a partir dels dos mesos de vida, un xip electrònic 

amb les dades següents: data de naixement, sexe, nom, propietari, lloc de residència i nú-
mero de telèfon de contacte del propietari, malalties cròniques i al·lèrgies. Aquest xip elec-
trònic l’han de dur en una zona del cos en què no els causi molèsties, ni dolor, ni patiment.

2. Les autoritats han de tenir un aparell lector del xip electrònic.
3. Els propietaris i les entitats que tenen animals en custòdia han de registrar-los al seu 

municipi. En el cas que no hagin inscrit el seu animal de companyia a la base de dades 
han de ser avisats i informats perquè els inscriguin i, en cas contrari, han de ser multats. 

4. En la base de dades han de constar les dades del xip de cada animal.
5. Les persones que vegin un animal sol, desprotegit, perdut o en situació precària te-

nen l’obligació de posar-ho en coneixement de les autoritats.

Article 16. Regulació de la caça, de la pesca i de les explotacions ramaderes 
i de les altres espècies animals que es crien per a la producció d’aliments per 
al consum humà en granges i piscifactories

1. Es prohibeix la caça lúdica i furtiva en tot el territori on té competència la Generalitat.
2. La caça i la pesca amb finalitats alimentàries no es poden fer: 
a) Quan els animals són d’espècies protegides o estan en perill d’extinció.
b) En èpoques de cria.
c) Quan els animals són molt joves.
d) Quan hi ha molt pocs exemplars dels animals a la zona.
3. Queda prohibida la cria i la caça d’animals per a finalitats que no siguin alimentàries, 

com ara fer-ne servir la seva per a fer roba, sabates o bosses.
4. La pesca esportiva es pot fer si es té un carnet d’autorització, una formació i no es 

fa mal als animals.

Article 17. Infraccions i incompliments
1. A les persones que cometin infraccions contra aquesta llei o que no compleixin el 

que estableix se’ls han d’aplicar sancions.
2. Les infraccions o incompliments poden ser lleus, greus o molt greus.
a) És una infracció lleu no tenir els animals amb el xip identificador.
És una infracció lleu trobar un animal abandonat, ferit o en males condicions al carrer i 

no fer res al respecte. Cal avisar a les autoritats perquè se’n facin càrrec. 
b) Són infraccions greus no tenir les vacunes al dia, apropiar-se d’un animal d’una 

altra persona, no complir l’article 10, referent als zoològics, no mantenir l’animal en les 
condicions higièniques necessàries, no complir les lleis que fan referència a les festes i 
tra dicions populars, no portar els gossos lligats en espais públics que no siguin parcs es-
pecífics per a aquests animals i sortir al carrer amb un gos de raça perillosa sense morrió.

c) Són infraccions molt greus maltractar els animals físicament o psicològicament, fer 
servir els animals en baralles, practicar la caça i la pesca no permeses i abandonar i matar 
per diversió o sense motiu els animals.

Article 18. Sancions i multes
1. A les persones que cometin les infraccions establertes per l’article 17 se’ls pot retirar 

l’animal i aplicar-los sancions de tipus econòmic, administratiu i penal en funció de la gra-
vetat de la infracció.

a) Per infraccions lleus, les multes són de 100 euros o realitzar serveis a la comunitat.
b) Per infraccions greus, les multes van de 1.000 a 10.000 euros.
c) Per infraccions molt greus, les multes van de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de 

reincidència, la sanció és de tipus penal i l’infractor pot anar a la presó o canviar la pena 
per treballs en benefici dels animals, com ara serveis en associacions per a tenir cura i pro-
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tegir els animals. Les multes poden comportar la retirada de la custòdia de l’animal, que 
pot arribar a ser permanent.

d) Els imports de les multes s’han de destinar a benefici d’entitats i associacions per a 
tenir cura i protegir els animals.

2. En cas d’incompliment de l’article 16 s’ha de sancionar amb l’anul·lació de la llicèn-
cia de pesca o de caça durant un any. En cas de reincidència s’ha d’anul·lar la llicència de 
manera permanent. 
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