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Capítol IV. Mesures administratives en matèria
de transports
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Esmena núm. 10
D’addició
GP de Convergència i Unió
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Núm. 474

Esmena núm. 11
D’addició
GP de Convergència i Unió

Article 86, nou apartat 9
«Article 86

Article 86, apartat 2 (article 36 quater)
«Article 86

9. S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei
12/1987, amb el següent redactat:

[...]

“Disposició addicional

2. S’afegeix un capítol, el IV, al títol IV de la Llei
12/1987, amb el text següent:

Amb la finalitat d’assolir en el transport públic de persones a Catalunya la coordinació interadministrativa
dels serveis, l’eficàcia del conjunt de la xarxa, l’ús dels
recursos públics amb criteris de sostenibilitat econòmica i garantir el dret a la mobilitat gratuïta a les persones que tenen reconegut aquest dret, els serveis de
transport escolar finançats amb recursos públics s’integraran a la xarxa de serveis regulars de transport de
viatgers per carretera,en les condicions i les zones geogràfiques que es determinin reglamentàriament.”»

[...]
“Article 36 quater. Els transports turístics i els serveis
públics regulars de transport de viatgers per carretera
3.1 Els desplaçaments previstos en una oferta de viatge combinat pot realitzar-se mitjançant la utilització
d’un servei públic de transport regular de viatgers per
carretera.
En aquest cas l’oferta esmentada no podrà modificar
les condicions de prestació del transport assenyalades
al contracte de gestió de servei públic a l’empara del
qual es realitzi.
3.2 Quan els transports turístics tinguin caràcter periòdic i es prestin amb reiteració d’itinerari, resultant
coincidents amb un servei públic de transport regular
de viatgers, el preu de la combinació contractada en la
qual estiguin inclosos haurà de ser, almenys, un trenta
per cent superior a la tarifa del transport en el servei
regular.
Als efectes d’apreciació de la coincidència, s’han
d’aplicar les regles establertes a la normativa que regula el transport de viatgers per carretera.
El dit requisit podrà, no obstant això, ser exonerat per
l’òrgan administratiu competent en relació amb la línia regular amb què es produeixi la coincidència, a
petició de l’agència de viatges, quan al corresponent
expedient, amb audiència prèvia de l’empresa concessionària de la línia, quedi prou justificada la possibilitat de realitzar la combinació contractada als preus
oferts i l’especificitat dels usuaris que impedeixi que
es realitzi una competència injustificada per a la línia
regular coincident.
3.3 Els serveis de transport turístic previstos a l’article
36 bis apartat c), no poden ser contractats directament
en els aeroports, en els ports o a les estacions ferroviàries ni a bord dels vehicles ni de cap altra manera
quan el recorregut estigui cobert per un servei regular
de transport de viatgers per carretera en explotació.
[...]”»
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Esmena núm. 12
D’addició
GP de Convergència i Unió

Article 86, nou apartat 10
«Article 86
10. S’afegeix una nova disposició transitòria a la Llei
12/1987, amb el següent redactat:
“Disposició transitòria
Els serveis de transport de viatgers que haguessin estat autoritzats amb anterioritat a la entrada en vigor
d’aquesta Llei en virtut del dret de prioritat que es deroga en el paràgraf sisè del punt 1 de la Disposició
Derogatòria d’aquesta Llei, mantindran llur vigència
pel termini establer a la referida autorització, que només podrà ser prorrogada si existeix acord lliure de les
parts contractants.”»

Títol VI. Mesures administratives en
competències de medi natural i agricultura
Capítol I. Medi natural
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Esmena núm. 13
D’addició
GP de Convergència i Unió

Nou article 90 bis
«Article 90 bis. Modificació del Decret legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de protecció d’animals
Es modifica l’article 6 del Decret legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
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protecció d’animals, que queda redactat de la següent
manera:
“Article 6. Prohibició de baralles d’animals i altres activitats
6.1 Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o d’altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen, com ara els següents:
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Esmena núm. 14
D’addició
GP de Convergència i Unió

Nou article 90 ter
«Article 90 ter. Modificació del Decret legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de protecció d’animals

b) Baralles de galls.

Es modifica l’apartat 6 de l’article 14 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, que queda redactat de la següent manera:

c) Matances públiques d’animals.

“Article 14

d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats
i altres d’assimilables.

6. El Registre general d’animals de companyia pot ser
gestionat directament pel departament competent en
matèria de medi ambient o bé mitjançant qualsevol de
les modalitats previstes en la legislació de contractes
del sector públic.”»

a) Baralles de gossos.

e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables
f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que
incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts
de la pica, de les banderilles i de l’estoc, i també els
espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin
lloc dins o fora de les places de toros, llevat de les festes amb toros o bous a què es refereix l’apartat 2.
6.2 Resten excloses d’aquestes prohibicions les festes
amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en
les dates i les localitats on tradicionalment se celebren.
En aquests casos, és prohibit inferir dany als animals.
6.3 Així mateix, no es consideraran espectacles taurins les proves de bravura dels animals que es duguin
a terme a les instal·lacions fixes de les ramaderies, en
una plaça o recinte habilitat, per part de professionals
taurins degudament inscrits a les seccions I, II i III o
en la subsecció primera de la secció V del Registre general de professionals taurins, sempre que formin part
de la seva activitat ramadera i en cas que es realitzin
davant de públic, comptin prèviament amb la preceptiva autorització o llicència municipal en la que es verifiqui el compliment de les condicions de seguretat de
les instal·lacions. En aquests casos, també és prohibit
inferir dany als animals.
6.4 Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cinematogràfiques, televisives,
artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès,
de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda
subjecte a les normes de policia d’espectacles, com poden ser l’autorització administrativa prèvia. La difusió
audiovisual d’aquest tipus de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ser observades per
menors i ferir-los la sensibilitat.”»
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Títol VII. Mesures administratives en matèria
de turisme i consum
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Esmena núm. 15
D’addició
GP de Convergència i Unió

Article 92, nou apartat 1 bis
«Article 92
1 bis. S’afegeix un nou apartat tercer a l’article 50 bis
de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, amb el següent redactat:
“3. Els Ajuntaments, podran preveure procediments
de control periòdic de l’activitat d’habitatge d’ús turístic en els termes, terminis i condicions que estableixin
en les seves respectives ordenances. En cas de resultar
desfavorables els controls periòdics podran comportar
l’extinció del títol habilitant.”»
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Esmena núm. 16
D’addició
GP de Convergència i Unió

Article 92, nou apartat 1 ter
«Article 92
1 ter. Es modifica l’apartat e) de l’article 68 de la Llei
13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, amb
el següent redactat:
“L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats
turístiques que es duguin a terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de
la potestat sancionadora sobre aquest mateix àmbit,
en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració
de la Generalitat.”»
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