14 de gener de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Reg. 100290
A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del
Parlament, presenten la següent esmena a l’articulat
del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 200-00034/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un nou article 98 bis, amb la redacció següent:
«Article 98 bis. Modificació del Decret legislatiu
2/2008
Es modifica l’Article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu
2/2008, amb la redacció següent:
“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:
a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
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tiva autorització o llicència municipal en la que es verifiqui el compliment de les condicions de seguretat de
les intal·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.»
Palau del Parlament, 9 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 100284)

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 107
del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives de l’any 2015 (tram.
200-00034/10).

c) Matances públiques d’animals.
d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats
i altres d’assimilables.
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 precep3.01.01.

Títol I. Mesures fiscals (art. 1-58)

1

Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 1 del projecte de llei.
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Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 5
Article 5. Modificació de l’article 71 del text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya
2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 71 del text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que resta redactat de la següent manera:
«71.3. En els usos ramaders d’aigua, el tipus s’afecta
d’un coeficient 0,5.»

TRAMITACIONS EN CURS

18

