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Documentació que s'annexa per a la realització d'aquest supòsit:
Document annex 1: Proposició de llei reguladora dels animals domèstics a
Catalunya
Document annex 2: Proposta de resolució relativa a assetjaments i agressi
ons sexuals a les cambreres de pisos dels sector hoteler
També disposeu d'aquests documents en format word en la carpeta que es
troba a l'escriptori del vostre ordinador.

AQUEST SUPÒSIT PRÀCTIC PUNTUA FINS A UN MÀXIM DE 15 PUNTS.
El ler document puntua fins a un màxim de 7,50 punts.
El 2n document puntua fins a un màxim de 7,50 punts (cada apartat té una
valoració màxima de 2,5 punts)

SUPÒSIT PRÀCTIC 1

Simulació 1
Aquest matí s'ha reunit el Ple del Parlament en sessió ordinària amb
dos punts a l'ordre del dia:
Ple del Parlament

24 de febrer de 2020
09.00 h
Saló de sessions
ORDRE DEL DIA

1. Proposició de llei reguladora dels animals domèstics *
Presentada pel Grup Parlamentari de Cs
Debat i votació de l'esmena a la totalitat presentada pel
Subgrup del PRC
2. Proposta de resolució relativa a assetjaments I agressions
sexuals a les cambreres de pisos dels sector hoteler *
Presentada pels grups parlamentaris de Cs, JxCat, ERC, PSCUnits, CatECP i subgrups parlamentaris de CUP i PPC
Debat i votació
*EI text de les Iniciatives el trobareu Imprès 1 en l'escriptori del vostre
ordinador. Aquests textos són una adaptació de textos reals tramitats en
altres parlaments. S'ha procurat canviar totes les referències territorials. No
obstant, en cas que trobeu alguna referència a un altre parlament o territori,
cal entendre que es refereix a les institucions catalanes i el territori de
Catalunya.

Pel que fa a la Proposició de llei:
• Han intervingut al debat els màxims representants dels grups i
subgrups.
• Resultat de la votació de l'esmena a la totalitat:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 130
Abstencions: 0

En relació a la proposta de resolució:
• Han intervingut al debat els portaveus dels grups i un
representant de cadascun del subgrups.
• Resultat de la votació de la proposta de resolució:
Vots a favor: 134
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

EXERCICI

Redacteu en un únic document Word dos documents amb el contingut
següent:
• ler document: Una nota de premsa elaborada pel Departament
de Comunicació del Parlament sobre els temes debatuts i el
acords adoptats pel Ple.
Extensió màxima: 650 paraules.
• 2n document: Un escrit on es contesti i es detalli en tres apartats
separats les qüestions següents:
1. Quins documents o materials, audiovisuals o de qualsevol
altre tipus, considereu que el Departament de Comunicació
del Parlament podria facilitar als representants dels mitjans
de comunicació perquè disposin d'una informació complerta
sobre el debat que ha tingut lloc al Ple i les iniciatives que
s'han tractat?
2. Quins mecanismes i eines de distribució cal emprar per fer
arribar als representants dels mitjans de comunicació la nota
de premsa i qualsevol altre material?
3. Quines són les accions de difusió que el Departament de
Comunicació del Parlament podria fer del debat i dels acords
adoptats pel Ple a través del web institucional i de les xarxes
socials? (En aquest apartat també heu de redactar dos tuits
relatius als acords adoptats pel Ple per a ser piulats al compte
oficial del Parlament a Twitter).
Extensió màxima: 3 pàgines a una sola cara

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Document annex 1

Proposició de llei reguladora dels animals domèstics a Catalunya
202-00069/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 54515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019
Carlos Carrizosa Torres, president, Lorena Roldan Suárez, portaveu, Noemí
de la Calle Sifré, diputada, Maria del Camino Fernández Riol, diputada, Laura
Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb
el que estableixen els articles 111.6 i 112 del Reglament del Parlament,
presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei reguladora dels animals domèstics a Catalunya
(...)
Article 1- Objecte
Aquesta llei té per objecte l'establiment de normes bàsiques per a garantir la
protecció, la tinença responsable, el benestar i el comerç d'animals
domèstics, a fi d'aconseguir el màxim nivell de benestar dels que es troben
de forma permanent o temporal a Catalunya, com també disminuir les taxes
d'abandó i maltractament a la nostra comunitat.

Article 2.- Àmbit d'aplicació i competència
1. Aquesta llei serà aplicable en tota Catalunya, amb independència de
l'origen de l'animal, d'on es trobi censat i de si es troba en els territoris
compresos de forma puntual o permanent.
2. Sense perjudici que correspongui a altres administracions públiques, la
competència funcional d'aquesta matèria, com també el seu desplegament
reglamentari, queda atribuïda a la Conselleria d'Agricultura.
3. Queden expressament exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei:
a) Els espectacles taurins, sempre que estiguin autoritzats degudament.
b) Les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de
carn, llet, ous, pell o algun altre producte útil per al ser humà, i animals
d'abastiment, càrrega i els que s'empren en pràctiques agrícoles.
c) Les espècies de fauna silvestre o salvatge en el medi natural, incloses les
de caça i pesca, que es regiran per la normativa disposada en tal matèria. No
obstant això, els gossos i altres animals utilitzats com a mitjà de caça estaran
sotmesos al que disposa aquesta llei.
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Articled

Definitions

Als efectes d'aqoestalleA
a)Són animals domèstics tots aquells que escrieniviuen sota la dependència
0 en companyia directa dels éssers humans.
h)Són animals de companyia els animals domèstics que es crieniviuen en
les llars, en companyia de éssers humans, amh fins lúdics, educatius o
socials.En tot cas tindran aquesta consideració els utilitzats peralacaçaila
pesca no professionalsoaltres activitats esportives no professionals.
c)Són animals de rendaoproducció els animals domèstics destinats al treball
oal'ohtenció de productesoserveis útils perales persones.

Article

Prohibicions

En relació amb els animals domèstics, es prohibeix:
a)Sacrificar-los,fora dels motiusiels procediments continguts en l'article 10
d'aquesta llei.
b)Maltractar-los,agredir-lososotmetre'lsaqualsevol pràctica que els pugui
produir ansietat, danys o patiments, físics o psicològics, innecessaris o
injustificats.
c) Abandonar-los. Aaquest efecte, la desaparició d'un animal haurà de ser
comunicada en l'ajuntament, policia, en el termini de 24 hores des del
moment de ladesaparició. La faltade comunicació en aquest termini serà
considerada abandó, excepte prova en contra.
d) i^antenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higienicosanitari,oinadequadesperala pràctica de les curesiles atencions
necessàries d'acord amb lesseues necessitats etològiques, segons raça i
espècie.En cap cas es podran mantenirala intempèrie, ni lligats de forma
indefinida, ni tancats permanentment, i serà necessari que disposen de
l'espai, laventilació, la humitat, la temperatura, la llumielrecer adequat
necessaris peraevitartotpatimentiperasatisfer lesseues necessitats vitals
iel seu benestar.
e)l^eixar animals sols en domicilis durant un període superiora24 hores.En
cap cas, pel que faagossos(Canis familiarise,es podrà superar un període
de 12 hores.
f) l^eixar animals sols en finques, solars, empreses, naus, habitatges
deshabitatsillocs semblants, sense la vigilància adequada del seu propietari
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O persona posseïdora,general,en
llocs en què no pogoi exercir se
sobre aquests la vigilància diària adequada.
g) La tinença d'animals en llocs on no es pugui exercir la vigilància diària
adequada.
b) La permanència continuada d'animals domèsticsenterrasses, balcons,
terrats,trasters, patisisemblants. En tot cas, pernoctaran enl'interior de
l'babitatge. En cap cas els animals podran tenir co^aallotjament habitual
un vehicle.
i) Mantenirloslligatsolimitar de forma duradora el movimentil'exercici que
els és necessari, tenint en compte en toteas: Els animals domèstics de
companyia no poden estar lligats. En el cas que per causes justificades no
puguin estar solts, se'ls habilitaràun tancament adequat. No podran estar
tancats més de dotze hores al diaimai confinats més de sis hores seguides,
ise'ls facilitarà un temps d'esplai de comaminim dues hores.
j)i^antenir-los en locals públicsoprivats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll,fumsisemblants que els puguin afectar tant físicament
com psicològicament.
l^)i^ortar els animals lligatsavehicles de motor en marxa.
l)Traslladaromantenir animals vius suspesos de les potes.
m)Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocalsoaltres parts
0 òrgans, retallar cuesoorelles, excepte les intervencions efectuades amb
assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica,peragarantir la seua
salutoperalimitaroanul·lar la seua capacitat reproductiva.
n) 1^0 subministrar-los l'alimentació adequada i suficient per al seu
desenvolupament normal. A aquest efecte, s'inclourà subministrar-los
alimentsosubstànciesque puguin causar-lospatiments,danysola mort,
com també alimentar-los amb vísceres, cadàvers i despulles procedents
d'altres animals que no hagen superat els controls sanitaris oportuns.
0)1^0 facilitar-los exercici físic suficient peramantenir unes bones condicions
de salut.
p)5ubministrar-los drogues, fàrmacsoaliments que continguin substàncies
que puguin ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu
desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per
veterinaris en cas de necessitat o les que siguin imprescindibles per a
activitats d'investigacióoexperimentació.
q)i^er donació d'animals comapremi,reclam publicitari,recompensaoregal
de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció
onerosa d'animals.
r) Exhibir los comareclam.
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s) La utilització d'animals domèstics en espectacles, baralles, festes populars
i altres activitats que impliquen crueltat o mal tracte, puguin ocasionar-los la
mort, patiments, ansietat o fer-los objecte de tractaments antinaturals o
vexatoris. Expressament es prohibeix l'ús d'animals domèstics o silvestres en
captivitat en espectacles circense llevat que aquesta llei estableixi en algun
supòsit el fet contrari.
t) Utilitzar animals per a ensinistrar altres animals en la baralla o l'atac.
u) Incitar o consentir els animals atacar-se entre si o contra persones o béns,
i no adoptar immediatament les mesures necessàries per a neutralitzar
aquestes accions.
v) Sotmetre'ls a treballs inadequats respecte a les característiques dels
animals i a les condicions higienicosanitàries. En cap cas es podrà obligar
animals que no hagen assolit edat adulta, malalts, desnodrits o fatigats a
treballar o a produir. Tampoc se'ls podrà obligar a exercir treballs en què
l'esforç exigit superi la seua capacitat, com també sotmetre'ls a una
sobreexplotació que posi en perill la seva salut.
w) La filmació d'escenes amb animals per a cine, televisió o exhibició per
internet que comporten mort, crueltat, maltractament, patiment o estrès,
llevat que es tracte d'un simulacre.
x) Realitzar qualsevol tipus de pràctica d'índole sexual en què intervinguin
animals domèstics, amb independència que aquesta es produeixi en l'àmbit
privat o públic, intervingui contraprestació econòmica o no, i que l'animal
resulti o no lesionat.
y) Comerciar amb ells fora dels certàmens o altres concentracions d'animals
vius i establiments o punts de venda i de cria autoritzats, excepte les
transaccions entre les persones particulars quan es limiten als seus animals
de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar dels
animals. Queda expressament prohibida exercir la seva venda ambulant. La
cria i comercialització estarà emparada per les llicències i permisos
corresponents.
z) Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació a laboratoris o clíniques sense
el compliment de les garanties previstes.
aa) Vendre'ls o donar-los a menors de 18 anys i a incapacitats sense
l'autorització de qui tingui la seva pàtria potestat o custòdia.
ab) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades,
segons la legislació vigent.
ac) La posada en llibertat o introducció en el medi natural d'exemplars de
qualsevol espècie exòtica que es mantingui com a animal domèstic, amb
l'excepció dels previstos en el Reial decret 1118/89, de 15 de setembre, que
estaran sotmesos al règim d'autorització administrativa per la conselleria
competent en matèria de caça i pesca.
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ad) Les altres accions i omissions prohibides en aquesta llei.

Article 5.- Responsabilitat dels propietaris
1. El propietari d'un animal domèstic tindrà l'obligació de mantenir-ho en
bones condicions d'alimentació, hidratació i higienicosanitàries; albergar-lo
en instal·lacions adequades; vetlar per que gaudeixi d'un estat de salut
correcte, i realitzar qualsevol tractament preventiu declarat obligatori. A
aquests efectes, serà responsable del fet que l'animal gaudeixi d'un control
veterinari periòdic i del fet que l'animal compleixi la normativa vigent en
matèria de prevenció i eradicació d'epizooties i zoonosi, i li proporcionarà
qualsevol tractament preventiu que sigui declarat obligatori, com també
qualsevol tipus de tractament necessari, a fi de mantenir el bon estat de salut
de l'animal.
2. Així mateix, estarà obligat a declarar al facultatiu sanitari competent, tan
ràpidament com sigui possible, l'existència de qualsevol símptoma que denoti
l'existència d'una malaltia contagiosa o transmissible a l'home.
3. El propietari serà, en tot cas, responsable dels danys i perjudicis que generi
l'animal, de conformitat amb la normativa aplicable al cas.

Article 6.- Control de població d'animals
1. Sense perjudici del que disposa la resta de preceptes d'aquest text legal, i
sempre que no es tracte d'espècies protegides per les normes estatals i els
convenis internacionals, s'entendran com a justificades les accions
encaminades al control o l'eliminació de les poblacions d'animals domèstics
la proliferació de les quals resulti perjudicial o nociva, com també totes les
pràctiques destinades a la protecció de collites i béns culturals que no
impliquen la destrucció en massa d'animals no nocius, sempre que aquestes
accions es justifiquen amb els estudis previs d'idoneïtat, on es detallen els
danys observats i les condicions en què es realitzaran aquests controls
poblacionals, principalment en allò que s'ha relacionat amb nombre
d'animals, localitats, períodes, mètodes i personal responsable.
2. En relació amb la pesca i la caça d'animals silvestres, caldrà ajustar-se al
que s'ha regulat en la legislació especial vigent. Sense perjudici del fet
anterior, es prohibeixen els mètodes de caça que impliquen tortura o crueltat
desproporcionada amb els animals, com el parany.
3. Es prohibeix l'ús de coles o substàncies apegaloses com a mètode per a
controlar animals vertebrats.
4. El control de població d'aus s'efectuarà mitjançant procediments químics,
preferiblement reversibles i que no puguin afectar altres animals o espècies.
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que eviten la fecunditat. Aquests tractaments podran combinar-se amb altres
per a evitar que les aus nien o es posen en determinats emplaçaments.

Article 7 - Vacunació
1. Les conselleries competents podran decretar per motius de sanitat animal
0 salut pública la vacunació o el tractament obligatoris dels animals domèstics
1. en especial, la dels animals de companyia.
2. Els veterinaris que, en l'exercici de la seua professió, realitzen vacunacions
tractaments obligatoris, hauran de portar-un arxiu amb la fitxa clínica dels
animals objecte de la seua atenció. Aquesta fitxa estarà a disposició de
l'autoritat competent.

0

3. La conselleria competent podrà, per raó de sanitat animal o salut pública,
ordenar l'internament o l'aïllament dels animals als quals se'ls haja
diagnosticat una malaltia transmissible, per al seu tractament curatiu o el
sacrifici si fóra imprescindible. En tot cas, aquest sacrifici s'efectuarà de forma
ràpida i indolora, amb totes les garanties establides en aquest títol i
supervisat per un veterinari.

Article 8 - Esterilització
1. Els animals de companyia que siguin objecte de comercialització o
transacció han de ser esterilitzats abans de ser cedits, preferiblement abans
del primer zel, i en tot cas abans de complir l'any d'edat.
2. Si en el moment de la transacció l'animal és massa jove per a esterilitzarlo, el nou propietari es comprometrà mitjançant prescripció contractual que
aquesta es realitzi segons el que disposa el paràgraf anterior.
3. Els animals de companyia que siguin majors de l'any d'edat en el moment
de ser objecte de comercialització o transacció han de ser esterilitzats en el
termini d'un mes des de l'adquisició, llevat que les condicions de salut de
l'animal ho desaconsellaren, aspecte aquest últim que haurà de certificar un
veterinari. En aquest cas el propietari o el posseïdor de l'animal haurà
d'adoptar les mesures oportunes per a evitar la proliferació.
4. L'esterilització serà sempre efectuada per un veterinari, qui haurà de
registrar-la en el Registre d'Animals de Companyia en el termini d'un mes.

Article 9 - Sacrifici
1. El Consell de la Generalitat, a través de la conselleria corresponent, podrà
ordenar, per raons de sanitat animal o salut pública, dins les seues
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competències, eisacrificiobiigatorid'animais de companyia. Aquest haurà
d'estar pienament justificat,no hi i^auràaitres mesures aiternativesii^aurà
de disposar ami^ caràcter previ de dos informes de veterinaris independents
de reconeguda trajectòria. Aquests informes seran vincuiants i hauran de
coincidir que ei sacrifici és i'única opció possii^ie.
2. En aqueiis casos en què estigui aconsejada i'eutanàsia, per motius
humanitaris, maiaitia incurai^^ie o periiiositat comprovada, ei sacrifici deis
animais domèstics serà reaiitzat per un veterinari qualificat degudament, de
forma ràpida i indolora, mitjançant injeccióde barbitúrics solubles, o per
qualsevol altre mètodeque no generi patiment ni ansietat innecessària a
l'animal, i^a conselleria competent establirà reglamentàriament els mètodes
de sacrifici que cal utilitzar.
^
3.En el cas d'animals d'experimentacióiinvestigació,el sacrificies realitzarà
igualment de forma ràpidaiindolora,per un veterinari qualificat degudament
0 davall la seua supervisióisempre per mètodes autoritzats per la legislació
aplicable. En tot cas, caldrà ajustar-se al que disposen la normativa de la Unió
Europeaila legislació sectorial vigent.
4. Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos, furons i la resta d'animals de
companyia en les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia,
centresoclíniquesveterinàriesien els nuclis zoològics en general,excepte
per motius humanitaris quan la situació clínica de l'animal sigui irreversible i,
peraevitar el seu patiment, siguinecessària la realització d'una eutanàsia.
En cap cas es permetrà el sacrifici emparat en excés de població en centres
d'acollida, la carència de places o la impossibilitat de trobar qui vulgui
adoptar un animal.
5. En tots els supòsits, el veterinari que procedeixi al sacrifici alçarà acta en
què se certifiquen, sota la seua responsabilitat, les dades de l'animal, l'hora,
el lloc, el motiu, si mostrava signes de maltractaments i el procediment
utilitzat. El veterinari estarà obligat a conservar còpia d'aquesta acta un
mínim de quatre anysacomptar del dia que es va efectuar el sacrifici.

Disposició final

competencia!

Aquesta llei es dicta a l'empara de la competència sobre medi ambient
continguda en l'Estatutd'autonomIa, llescompetènclessobrefaunalflora
que se'n deriven.
Disposició finai segona

Desenvolupament deis reglaments

En el termini d'un anyapartir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el govern
de la Generalitat regularà les matèries pendents de desenvolupament
7

Document annex 2

" una campanya de conscienciació
lya vers i'assetjament sexual a les

reglamentari necessàries per a la ple
termini, els ajuntaments hauran c
conformement al que disposa aquesi
Disposició final tercera.- Entrada
Aquesta llei entrarà en vigor el dia :
en el Diari Oficia! de la Generalitat d

