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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic. L'expedient administratiu, tal com ha sigut remés a aquesta 

institució, compta amb els informes i documents següents: 
 
1. Informe del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de data 

25 de gener de 2018, en el qual s'indica que finalitzat el termini d'exposició 
pública el 20 de desembre de 2017 «no es té constància específica relativa a 
les resultes d'aquest tràmit», que en els períodes previs de configuració de 
l'esborrany es van recollir al·legacions per escrit i es continuen mantenint 
reunions, i que «en fase successiva de la tramitació de l'avantprojecte de llei es 
farà la consulta formal del text de l'avantprojecte per escrit a totes les 
organitzacions i entitats representatives pel que aquestes tindran oportunitat 
de nou de fer les al·legacions que estimen oportunes». 

 
2. Resolució de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural, de 30 de gener de 2018, per la qual 
s'acorda iniciar el procediment d'elaboració de l'avantprojecte i s'encomana la 
seua tramitació a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 
3. Memòria justificativa (Informe de necessitat i oportunitat) de 

l'Avantprojecte de llei, subscrita el 25 de gener de 2018 per part del director 
general encarregat de la tramitació del text. 

 
4. Memòria econòmica de la mateixa data i autoritat que la subscriu, 

del següent tenor literal: 
 
«Valorar pel principi d'eficiència que aquesta llei no suposa majors 

càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitza en la seua 
aplicació l'ús i la gestió dels recursos públics de la Generalitat Valenciana. La 
gestió administrativa de les competències contingudes en el títol XI de la llei 
estaran (sic) exercides pels òrgans administratius que les tenen assignades i 
que en l'actualitat ja les estan exercint. La disposició addicional quarta conté la 
clàusula de no incidència pressupostària». 

 
5. Informe d'impacte de gènere, també de 25 de gener de 2018, i així 

mateix subscrit pel mateix director general, destacant que «per la temàtica 
especifica de la llei la seua incidència en l'efectiva igualtat d'homes i dones és 
mínima». 

 
6. Informe de coordinació informàtica de 25 de gener de 2018, que 

manté que el text no té incidència directa «en les necessitats de serveis 



 3

informàtics prestats per la Direcció General de Telecomunicacions i Informàtica 
ja que les aplicacions actuals en l'àmbit del benestar animal ja cobreixen les 
necessitats exposades en els objectius del present avantprojecte per a les 
funcions que desenvolupe amb l'entrada en vigor de la futura llei la conselleria 
amb competència en benestar animal». 

 
7. Informes sobre l'impacte del text en la família, la infància i 

l'adolescència, tots ells de 25 de gener de 2018, en els quals el director general 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca informa que el text no conté cap 
determinació amb incidència en aquests àmbits sectorials. 

 
8. Esborrany de l'Avantprojecte de llei, en castellà i valencià, sense 

datar, i ofici de remissió d'aquest text a les sotssecretaries de les conselleries, 
de data 5 de febrer de 2018, per a la formulació d'al·legacions. 

 
9. Text dels escrits de les sotssecretàries de les diferents conselleries, 

en els quals es fa constar l'absència d'al·legacions, excepte en el cas de la 
Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació. 

 
10. Sol·licitud d'informe de la Direcció General de Pressupostos de 5 de 

març de 2018, i informe posterior, favorable, subscrit pel director general el 
dia 26 de març, a l'efecte del que disposa l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental 
i de subvencions. 

 
11. Certificat del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 

14 de juny de 2018, en el qual, transcorregut el termini de 15 dies 
d'informació pública iniciat el 14 de febrer de 2018 i finalitzat el dia 6 de març, 
inclusivament, es relacionen les següents institucions i associacions que han 
realitzat al·legacions i observacions: 

 
Municipis: 
 
• Grup Compromís Ajuntament d'Alfafar. 
• Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
• Ajuntament de Villena. 
• Ajuntament de Paterna. 
 
Associacions esportives/lúdiques amb animals: 
 
• Federació de Caça Comunitat Valenciana. 
• Associació de Dules Regionals Caça i Llibertat. 
• Federació Valenciana de Colombicultura. 
• J.M. T. de la P. (colombicultor). 
• Associació de criadors de gallines i coloms valencians. 
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• Federació Ornitològica Cultural Silvestre Espanyola. 
• Societat Valenciana de Caça i Tir. 
• Real Federació Espanyola de Tir a Vol. 
• Associacions d'Entitats de Caça de la Comunitat Valenciana. 
 
Associacions Defensa Animal: 
 
• Coordinadora Animalista Comunitat Valenciana agrupant 67 

associacions de la Comunitat Valenciana. 
 
Establiments venda, cria i ensinistradors: 
 
• Associació Ornitològica Provincial Valenciana. 
• V. Residència i Centre d'Acolliment. 
• Centre Caní l. P. 
• ASHC (Associació d'àmbit nacional del comerç d'animal de 

companyia. 
• EST-AN (Associació d'establiments autoritzats per a vendre animals 

de la Comunitat Valenciana núm. 11925). 
 
L'escrit del director general detalla el següent: 
 
«De totes elles s'ha procedit a elaborar una anàlisi detallada de les 

propostes per a considerar si eren acceptables o no i trobar la fórmula més 
adequada per a la seua inclusió perquè en alguns casos eren contradictòries 
pels interessos contraposats dels uns i els altres, encara que s'ha pretés en la 
redacció final la màxima integració de les diferents propostes. És complicat per 
l'extensió de les propostes valorar en la redacció final com és la repercussió de 
cadascuna d'elles perquè s'han reformulat articles, suprimit altres i creat altres 
nous. Fruit d'això després d'un laboriós esforç és la redacció final que s'adjunta 
per al seu informe per l'Advocacia de la Generalitat. Pel volum de les 
al·legacions i informes d’aquestes, aquestes es presenten com a còpies en 
suport físic de paper enquadernades amb la versió original de l'avantprojecte 
de la llei abans de les modificacions». 

 
No constant en la documentació remesa inicialment aquestes 

al·legacions, ni informe sobre la justificació de la seua acceptació o rebuig, ni 
el resultat final en la redacció de l'avantprojecte, i recaptada la seua remissió 
per part d'aquest Consell Jurídic Consultiu, amb data 29 de gener de 2021 es 
va rebre correu electrònic del Sr. A. J. R. R., del Servei de Producció i Sanitat 
Animal, de la Direcció d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria 
proponent, adjuntant document amb un resum de les al·legacions, en el sentit 
reclamat, i connexió a un repositori d'emmagatzematge extern amb la totalitat 
de les al·legacions. 
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12. Esborrany de l'Avantprojecte de llei després de les al·legacions, de 
data 14 de juny de 2018. 

 
13. Sol·licitud d'informe de l'Advocacia de la Generalitat, de data 22 de 

juny de 2018, i informe subsegüent, de data 20 de novembre de 2018, en el 
qual es fa constar la remissió incompleta inicial del text de l'avantprojecte. 

 
14. Informe de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 

data 9 de gener de 2019, amb una completa relació de l'adaptació de les 
propostes en ocasió d'aquest informe o de la motivació de la no coincidència. 

 
15. Nova Memòria justificativa de la norma, de data 9 de gener de 2019, 

subscrita pel director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
16. Nou Informe del director general de 9 de gener de 2019, justificant 

que per la naturalesa de la norma, que no implica l'aprovació o modificació 
de normativa reguladora d'un procediment administratiu competència de la 
Generalitat, no exigeix la implantació de nous programes informàtics, i per 
tant, considera que no és necessari requerir l'informe previst en l'article 94 
del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. 

 
17. Nova Memòria econòmica, ja de data 13 de gener de 2020, a 

conseqüència de la indicació de l'Informe de l'Advocacia, sobre la necessitat 
d'una memòria de l'impacte econòmic que puga suposar l'aplicació de la 
norma, tal com estableix l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, i que conclou en el següent: 

 
«De totes les dades exposades, s'infereix que l'aplicació d'aquesta llei no 

suposarà un cost per als municipis i habitants major al que ja s'està repercutint. 
L'aplicació de la mesura del “sacrifici zero” provoca a molt curt termini un 
augment en les necessitats d'allotjament en les zones de guarda d'animals i un 
augment del cost, però en exercicis posteriors aquest cost disminueix amb la 
disminució de les taxes d'abandó, a causa de la posada en marxa d'altres 
mecanismes antiabandó com els que recull la llei». 

 
18. Nova sol·licitud d'informe a la Direcció General de Pressupostos, de 

data 14 de gener de 2020, i informe posterior, favorable, subscrit el dia 12 de 
febrer de 2020, a l'efecte del que disposa l'article 26 de la Llei 1/2015. 

 
19. Esborrany del text de l'Avantprojecte de llei, adaptat a l'informe de 

l'Advocacia de la Generalitat, sense datar. 
 
20. Escrit del sotssecretari de la Conselleria, d'1 de juny de 2020, 

remetent el text de l'Avantprojecte a la Direcció General d'Administració Local, 
amb la indicació que en aplicació de l'article 151.2.c) de la Llei 8/2010, de 23 
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de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, correspondria que la 
Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies emeta informe preceptiu sobre les iniciatives 
legislatives en matèria de règim local. 

 
21. Informe del director general d'Administració Local, de 21 de juny de 

2020. 
 
22. Informe del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 30 

de juliol de 2020, d'adaptació de l'avantprojecte a l'Informe anterior de la 
Direcció General d'Administració Local, detallant les modificacions de la 
redacció de l'articulat de la norma. 

 
23. Informe complementari del mateix director general encarregat de la 

tramitació de l'expedient, de 14 de setembre de 2020, i dirigit a la 
Sotssecretaria de la Conselleria, considerant justificat el tràmit d'adaptació a 
l'informe de la Direcció General d'Administració Local. 

 
24. Nou informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, de 6 

d'octubre de 2020, a l'efecte del que disposa l'article 26 de la Llei 1/2015, en 
el qual es manté el següent sobre la suficiència financera: 

 
«Pel que fa a l'impacte sobre els recursos financers de les entitats locals 

del present avantprojecte, aquest centre directiu considera que, si escau, la 
suficiència financera de les entitats locals haurà de quedar assegurada amb 
càrrec a les dotacions financeres disponibles, una vegada autoritzat, en el 
corresponent pressupost de la Conselleria competent per raó de la matèria, 
sense que en cap cas puga suposar una major despesa per a les diferents 
administracions implicades, tal com s'estableix en l'article 25.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local». 

 
25. Informe del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 6 

d'octubre de 2020, sobre l'estat de tramitació de l'avantprojecte, justificant la 
seua elevació al Consell. 

 
26. Informe del sotssecretari de la Conselleria proponent, de la mateixa 

data que l'anterior, favorable, de conformitat amb el que disposa l'article 
69.2.d) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell. 

 
27. Proposta d'Acord del Consell i text de l'Avantprojecte de llei signat 

per la consellera secretària del Consell, de data 15 d'octubre de 2020. 
 

28. Certificat emés per la consellera secretària del Consell, el dia 20 
d'octubre de 2020, donant compte de l'aprovació pel Consell de l'Acord de 16 
d'octubre de 2020, d'aprovació de l'Avantprojecte de llei de la Generalitat, 
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sobre protecció, benestar i tinença d'animals, i de la continuació de la seua 
tramitació mitjançant la remissió del text a aquest Consell Jurídic Consultiu. 

 
29. Ofici de la consellera de 30 d'octubre de 2020, sol·licitant del Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana l'emissió del seu preceptiu 
dictamen, i escrit subscrit per la secretària general i el president d'aquest 
òrgan, remetent el Dictamen emés pel Ple del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en la seua sessió extraordinària celebrada el dia 16 de 
novembre de 2020. 

 
30. Informe del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'1 

de desembre de 2020, d'adaptació del text de la norma al Dictamen 8-20 del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, sobre el text de 
l'Avantprojecte de llei. 

 
31. Text en castellà i valencià de l'Avantprojecte, adaptat al Dictamen 

anterior, sense datar, sobre el qual s'efectuarà el nostre Dictamen. 
 
I en tal estat l'expedient, mitjançant escrit de 9 de desembre de 2020, 

que es va registrar en aquesta institució el dia 7 de gener de 2021, el 
sotssecretari de la Conselleria consultant va adjuntar la documentació 
anteriorment referenciada, sol·licitant l'emissió del preceptiu dictamen, de 
conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 10 de la nostra relació 
de creació. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
La present consulta resulta preceptiva, de conformitat amb el que 

disposa l'article 10.2 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual 
aquest Consell ha de ser consultat preceptivament en relació amb els 
avantprojectes de lleis, amb excepció de l'Avantprojecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat. 

 
 
Segona. Procediment d'elaboració de l'Avantprojecte de llei. 
 
El procediment d'elaboració dels avantprojectes de llei es troba establit 

en l'article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell de la 
Generalitat. 
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De l'antecedent únic i anterior que reflecteix els documents que formen 
l'expedient instruït es desprén una correcta tramitació del projecte normatiu, 
si bé resulta necessari efectuar les següents consideracions: 

 
1. No ha sigut recaptat l'informe preceptiu de la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que pretén ser substituït 
amb un informe de la Direcció General que no el considera necessari, per 
sustentar la tesi que no existeix impacte en l'Administració Electrònica, quan 
aquesta qüestió ha de ser analitzada per qui té competència en la matèria. 

 
2. Atés l'impacte del text normatiu en matèria d'Administració Local, 

amb una notòria delimitació i assignació d'atribucions i obligacions a les 
entitats locals, no consta que haja sigut recaptat el parer de les diputacions i 
mancomunitats de possible afectació, ni ha sigut motivat el fet que, malgrat 
haver sigut suggerit per part de la Conselleria competent, no haja sigut 
convocada la Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, a pesar que l'apartat 2 de l'article 151 
de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, 
incorpora entre les seues funcions l'informe preceptiu sobre les iniciatives 
legislatives en matèria de règim local (lletra c) de l'article). 

 
Aquesta observació té caràcter essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 

nostre Reglament. 
 
3. Hem d'assenyalar que en el document que recull la relació 

d'al·legacions de les 21 entitats que les van formular, en 20 d'elles el 
document tan sols es limita a identificar l'al·legació i el parer escarit de la 
Conselleria proponent, mentre que, respecte a l'entitat identificada com 10 
(Al·legacions Coordinadora Animalista), el document incorpora el text de 
l'avantprojecte identificant de manera precisa des del punt de vista cromàtic 
i tipogràfic les al·legacions incorporades, l'impacte en el text inicial i les 
al·legacions no acceptades. 

 
Cal destacar l'amplitud i intensitat de l'Informe de l'Advocacia de la 

Generalitat, així com les modificacions assumides per la Conselleria 
proponent a conseqüència d'aquestes consideracions, la qual cosa sens dubte 
no sols ha incrementat la qualitat del text, sinó que redueix sensiblement 
l'abast de les nostres consideracions, si bé hem de posar en relleu que, amb 
posterioritat a l'emissió de l'Informe de l'Advocacia de la Generalitat, consta 
pronunciada la Sentència del Tribunal Constitucional 81/2020, de 15 de 
juliol, en el recurs d'inconstitucionalitat 1203-2019, interposat en relació amb 
diversos preceptes de la Llei 6/2018, de 26 de novembre, de protecció dels 
animals a la Comunitat Autònoma de La Rioja, que condiciona, com es veurà, 
el sentit del nostre Dictamen. 
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Tercera. Objecte de l'Avantprojecte de llei i marc normatiu. 
 
La present iniciativa legislativa té per objecte la configuració d'un nou 

marc jurídic de rang legal regulador de la protecció, tinença i benestar dels 
animals de companyia, i substituir la vigent Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la 
Generalitat Valenciana, de protecció dels animals de companyia, que es 
deroga. 

 
El text detalla les normes generals de protecció, benestar i tinença dels 

referits animals, regulant les atencions mínimes que han de rebre, així com 
les condicions de cria, venda i transport, les obligacions generals que 
incumbeixen als posseïdors o propietaris, i es regulen així mateix les 
instal·lacions per al seu manteniment temporal, així com el règim general 
d'inspecció i vigilància a càrrec de les administracions públiques. 

 
La disposició conté tota una sèrie de noves funcions i competències, 

bona part de les quals s'atribueixen a les entitats locals, d'acord amb un 
repartiment competencial entre ajuntaments, diputacions i Administració 
Autonòmica 

 
Des d'un punt de vista competencial, el text es presenta de conformitat 

amb la planificació de la iniciativa legislativa que s'objectiva en l'Acord del 
Consell de 12 de gener de 2018 pel qual s'aprova el Pla normatiu de 
l'Administració de la Generalitat per a 2018, quan s'inicia la tramitació del 
text, i en atenció a les competències de desenvolupament legislatiu i execució 
en matèria de sanitat i higiene i de medi ambient, així com la competència 
exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, assumides per la Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb el seu Estatut d'Autonomia 

 
 
Quarta. Sobre la matèria regulada. 
 
 
1. La congelació del rang normatiu. 
 
Atesa la matèria la regulació de la qual es pretén, la protecció dels 

animals de companyia, no pot deixar d'assenyalar-se l'extensió detallada del 
text, que en bona part incorpora matèries que podrien ser objecte de regulació 
reglamentària, com bé s'afirma en l'Informe de l'Advocacia de la Generalitat: 
 

«La disposició conté, en alguns punts, una regulació excessiva i 
innecessàriament detallada, més pròpia d'un desenvolupament reglamentari 
que d'un text de rang legal, sense que tampoc es contemple en el text examinat 
l'atribució de rang reglamentari a cap part del seu contingut. No existeix 
impediment legal a aquesta mena de regulació minuciosa, si bé ha 
d'assenyalar-se que, per efecte d'aquesta “congelació de rang”, qualsevol 
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variació de tals aspectes o qüestions de detall comportarà la necessitat de 
modificar la pròpia Llei, dificultant l'adaptació o variació de tals qüestions als 
requeriments tècnics o a les circumstàncies de cada moment. Des del punt de 
vista d'una adequada tècnica legislativa, la Llei hauria de limitar-se a la 
regulació dels aspectes essencials que conformen el règim jurídic substantiu de 
la matèria, remetent a ulteriors disposicions reglamentàries el 
desenvolupament detallat i minuciós d'aquells». 

 
La mínima adaptació posterior del text al precís diagnòstic efectuat en 

aquesta consideració adverteix de la situació de congelació de rang 
assenyalada. 

 
 
2. Sobre el contingut. 

 
Com ha assenyalat el Tribunal Constitucional en la seua Sentència 

81/2020: 
 

«Procurar, a través de disposicions normatives, que es dispense bon 
tracte als animals de companyia i que s'eviten o minimitzen, en la mesura del 
possible, sofriments innecessaris, injustificats o evitables als animals de 
producció en les activitats ramaderes i comercials, són mesures legítimes que 
el legislador estatal i autonòmic poden adoptar en el marc de les seues 
respectives competències que puguen projectar-se sobre aquesta matèria i que 
no tenen per què comprometre la dignitat inherent a la persona de cap manera. 
Sinó que, la creixent preocupació per la protecció de naturalesa, i en particular 
dels animals, constitueix una tendència generalitzada en les societats més 
avançades, que és vista com una manifestació de progrés moral i 
consegüentment perfectament acomodada a la dignitat de l'ésser humà. En 
aquesta mateixa línia cal recordar la ratificació per Espanya del Conveni 
europeu sobre protecció d'animals de companyia de 1987, en el preàmbul de la 
qual s'assenyala que “l'home té l'obligació moral de respectar totes les criatures 
vives”. Des d'aquesta perspectiva cobren sentit les diverses prescripcions de la 
Llei 6/2018 a les quals es fa esment en el recurs, en les quals no cal veure una 
preterició de la dignitat humana ni dels drets inviolables que li són inherents». 

 
Lògicament, i en coherència amb la naturalesa de les nostres funcions, 

l'abast del nostre Dictamen no pot projectar-se amb un judici sobre la 
intensitat de la regulació, o sobre el valor que calga assignar al benestar 
animal, per resultar alié a l'estricta avaluació de la norma en la seua 
conformitat amb l'ordenament jurídic, i no sobre si la decisió resulta excessiva 
o idònia, en correspondre aquesta opció al titular de la iniciativa legislativa, 
com també el Tribunal Constitucional assumeix en la Sentència citada: 

 
«Ha de recordar-se, d'altra banda, que el control que es duu a terme per 

aquest tribunal en el recurs d'inconstitucionalitat és un control jurídic, no polític 
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ni d'oportunitat, qualitat tècnica o idoneïtat. De manera que les intencions o 
finalitats de l'autor de la llei, la seua estratègia política o el seu propòsit últim 
no constitueixen, com és evident, objecte del nostre enjudiciament, que ha de 
circumscriure's a contrastar els concrets preceptes impugnats i les normes o 
principis constitucionals que integren en cada cas el paràmetre de control (per 
totes, SSTC 86/1982, de 23 de desembre, FJ 1; 222/2006, de 6 de juliol, FJ 4; 
45/2007, d'1 de març, FJ 4; 90/2017, de 5 de juliol, FJ 2, i 158/2019, de 12 
de desembre, FJ 2)». 
 

La norma compta amb un títol, objectiu, finalitats i àmbit d'aplicació: 
la protecció dels animals de companyia. No obstant això, resulta cert que la 
norma estén la seua aplicació a altres categories d'animals, com s'acredita en 
nombroses observacions que efectuem al contingut de l'articulat. Aquesta 
decisió és conscient, tal com es motiva en l'exposició de motius: 
 

«No obstant això, conscients de les llacunes jurídiques estatals que en 
alguns casos deixen sense protecció i defensa alguns animals domèstics, en les 
disposicions addicionals s'ha procurat establir normes de salvaguarda per a 
aquells animals domèstics que no es troben emparats per una altra normativa 
específica o general de protecció del benestar animal que els puga ser aplicable 
i especialment estaran emparats per aquesta llei en el transcurs de 
competicions esportives. Així mateix, s'imposen limitacions a algunes 
pràctiques esportives de tir a animals i a l'ús d'animals salvatges en circs. La 
llei també defineix aquells animals que es poden considerar animals de 
companyia i especifica la prohibició de tinença i comercialització com a tals uns 
altres, com per exemple els animals salvatges, i esmenta en concret primats i 
grans felins per motius de seguretat, de benestar animal, evitar el 
maltractament animal derivat del trànsit clandestí d'espècies salvatges i 
silvestres que no s'adapten a l'entorn humà». 
 

Al nostre judici, l'extensió de les normes dedicades a regular o prohibir 
determinades activitats vinculades al benestar animal, més enllà dels animals 
de companyia, hauria aconsellat la seua agrupació singular en la norma, amb 
la consegüent modificació del títol de l'avantprojecte. 
 

S'ha d'assenyalar que aquesta tensió entre els diferents tipus d'animals 
ha sigut posada de manifest en al·legacions, com la formulada per l'Associació 
d'Entitats de Caça de la Comunitat Valenciana (ADECACOVA), ja que les 
referències utilitzades al llarg del text, utilitzant en uns casos l'expressió 
animals de companyia i en altres casos la d'animals, poden induir a la 
confusió entorn de l'exigència de les obligacions i l'àmbit sobre el qual es 
projecta el text de l'avantprojecte. 
 

Així mateix, l'exposició de motius detalla la següent previsió sobre les 
disposicions transitòries: 
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«Les disposicions transitòries permeten l'adaptació progressiva de la 
implantació de les mesures legals, de manera que els ajuntaments, com a 
protagonistes del compliment efectiu d'aquesta llei, tenen un període transitori 
per a adequar els seus pressupostos, ordenances, instal·lacions i serveis a les 
finalitats perseguides per la llei; també els titulars de nuclis zoològics i 
responsables legals i temporals tenen un període d'adaptació». 

 
No obstant això, cal destacar que la disposició transitòria cinquena 

només preveu un termini d'un any per al desenvolupament o adaptació de les 
ordenances a les normes, però no existeix, com es pretén en l'exposició de 
motius, un període transitori en l'exigència de les obligacions o l'adequació de 
pressupostos, instal·lacions i serveis. 

 
Cal destacar que aquesta és una de les al·legacions essencials 

formulades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que fins i 
tot va considerar que un termini de dos anys com a termini transitori no era 
suficient per a poder implementar les mesures previstes en el text. Sense que 
això supose un judici d'oportunitat sobre les prioritats normatives del Consell, 
apel·lar a un increment del període de transició per a l'exigència de 
determinades obligacions als municipis, quan són aquests els encarregats 
d'assumir les funcions derivades de l'entrada en vigor de la norma, permetria 
potser un millor assegurament de la posada en marxa de les mesures. 

 
 
Cinquena. Estructura de l'Avantprojecte de llei. 
 
El projecte normatiu, precedit d'un índex, presenta l'estructura i 

sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
 
- Una part expositiva qualificada com a «exposició de motius». 
 
- 46 articles distribuïts en set títols: 
 
Títol I. Disposicions generals (articles 1 a 5). 
 
Títol II. De la responsabilitat sobre els animals i les seues normes de 

protecció (articles 6 a 17). 
 
Títol III. Dels nuclis zoològics d'animals de companyia (articles 18 a 21). 

 
Títol IV. De l'abandó d'animals de companyia, perduts i vagabunds i els 

centres d'acolliment d'animals de companyia (articles 22 a 25). 
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Títol V. Dels òrgans consultius i les entitats de protecció i defensa 
d'animals de companyia (articles 26 a 29).  

 
Títol VI. Educació, formació, sensibilització i divulgació (articles 30 i 31). 
 
Títol VII. De la inspecció i vigilància dels animals de companyia (articles 

32 a 35). 
 
Títol VIII. De les infraccions i de les sancions (articles 36 a 46). 
 
12 Disposicions addicionals, 6 disposicions transitòries, 1 disposició 

derogatòria única i 2 disposicions finals, sobre el desenvolupament 
reglamentari de la norma i sobre la seua entrada en vigor. 

 
 
Sisena. Observacions de caràcter general. 
 
1a. Sobre la falta de contradicció en relació amb les entitats locals. 
 
Com que la iniciativa legislativa configura un nou marc jurídic en 

l'execució del qual adquireix un indubtable protagonisme la regulació de les 
competències pròpies de les entitats locals, de la instrucció de l'expedient no 
ha quedat acreditada una adequada contradicció, ja que, malgrat l'escrit del 
sotssecretari de la Conselleria, d'1 de juny de 2020, remetent el text de 
l'avantprojecte a la Direcció General d'Administració Local, amb la indicació 
que en aplicació de l'article 151.2.c) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim 
local de la Comunitat Valenciana, correspondria que la Comissió Mixta de 
Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies emetera informe preceptiu sobre les iniciatives legislatives en 
matèria de règim local, no consta aquesta convocatòria, ni que s'haja recaptat 
el parer de les diputacions provincials. 
 
 Atés que la norma que es dictamina afecta l'àmbit competencial de les 
administracions locals (com es constata en l'article 35 projectat), l'audiència 
i contradicció d'aquelles es configura com un requisit en la normativa 
reguladora de les entitats locals. 
 

Aquesta observació té caràcter essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
nostre Reglament. 
 

2a. Sobre el caràcter subjectiu d'algunes prohibicions previstes en 
la norma 

 
En l'article 5, apartat 15a de la norma projectada es defineix el 

maltractament com a «conducta intencionada per la qual, per qualsevol mitjà o 
procediment, s'exerceix una acció o omissió o comportament violent sobre un 
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animal que provoque lesions que menyscaben greument la seua salut o que el 
sotmeten a explotació sexual, o abandó en condicions en les quals puga perillar 
la seua vida o integritat.» No obstant això, en diferents preceptes de la norma 
projectada es consideren actes prohibits els que afronten la sensibilitat de 
determinades persones. Així, s'estableix la «burla» o els «tractes vexatoris», als 
animals, i també els actes «que puguen ferir la sensibilitat majoritària de les 
persones que els contemplen», com a justificació de la prohibició de 
determinades activitats. 

 
No cal proclamar, de manera indubtable, que un determinat acte puga 

arribar a percebre's com a burla o tracte vexatori pel propi animal; només 
aquells que tingueren la capacitat de provocar afecció en l'ànim o en la 
sensibilitat de l'animal (i òbviament quan se li causen danys, tant físics com 
psíquics), caldria entendre que produeixen una lesió en el bé jurídic protegit. 
I no és possible que la norma projectada configure un suposat dret a l'honor, 
a la intimitat o a la pròpia imatge, dels animals, que poguera ser invocat -en 
el seu nom- pels seus propietaris o responsables. La norma projectada sembla 
donar per suposada l'existència de tal dret, del qual seria titular l'animal, i 
des d'ell, regula una sèrie de conseqüències -fonamentalment prohibitives-, 
amb causa en la meritada vulneració. 

 
No obstant això, l'element sobre el qual descansa la justificació 

d'aquestes prohibicions -burla, tracte vexatori, ferir la sensibilitat- no és, en 
realitat, el mal o sofriment de l'animal, sinó la percepció que tenen les 
persones sobre el tracte que se li dispensa a aquest. I tal percepció, 
eminentment subjectiva, és la que justifica la prohibició. No es protegeix el bé 
jurídic objecte de la norma, l'animal, sinó la sensibilitat de determinades 
persones; un àmbit d'estricta subjectivitat que, encara que té la seua causa 
en el tracte a un animal, en realitat protegeix una visió personal del que es 
pot entendre per «burla», «vexació» o «feridora». 

 
Sobre aquest tema, haurà de considerar-se que aquesta apreciació 

subjectiva no pot, per si mateixa, formar-se com un límit a la llibertat 
d'expressió o a l'autonomia de la voluntat, ambdues constitucionalment 
protegides. D'una banda, perquè el que pot ser considerat una burla o vexació 
per a una persona, no té perquè ser-ho per a una altra. I això implica 
prevaldre l'apreciació subjectiva d'unes persones, enfront de la visió 
subjectiva d'unes altres, ja que no existeix cap element que l'objective. 
Tampoc es pot afirmar l'existència d'una «sensibilitat majoritària» perquè això 
suposaria la generalització del sensible, del subjectiu. El sensible no és, per 
concepte, generalitzable, perquè és essencialment individual i subjectiu (l'ús 
conjunt de tots dos termes és un oxímoron). D'altra banda, si la prohibició 
pren referència en l'afecció subjectiva que pateix una persona per una 
determinada expressió o acte respecte a un animal, s'estan portant a l'àmbit 
de la subjectivitat, de la relativització, les accions que justifiquen la prohibició 
de determinades activitats. I, en la mesura que la prohibició és una restricció 
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en l'actuar (expressió, establiment, etc.), aquesta no pot quedar en la 
indeterminació jurídica sinó que, per contra, requereix la determinació d'uns 
elements objectius que permeta advertir els límits de les actuacions que es 
veuran restringides. 

 
L'emissió d'expressions respecte als animals, encara que puguen 

qualificar-se com a «burla» o «tracte vexatori» de paraula (perquè quan la 
vexació suposa una acció sobre l'animal pot configurar mal tracte 
objectivable), té dimensió constitucional (article 20 CE). I per això, els límits 
a la llibertat d'expressió han de situar-se en els estrictes termes previstos en 
la Constitució (20.4t CE: «Aquestes llibertats tenen el seu límit en el respecte 
als drets reconeguts en aquest títol, en els preceptes de les lleis que el 
desenvolupen i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia 
imatge i a la protecció de la joventut i de la infància»). No es configura com un 
límit a la llibertat d'expressió un suposat honor o pròpia estima dels animals, 
perquè manquen de consciència a aquest efecte, per la qual cosa les possibles 
burles o el tracte vexatori de paraula a un animal no habiliten la restricció de 
tal llibertat, sempre que aquestes no causen afecció en l'ànim o en la 
sensibilitat de l'animal, o li causen danys, físics o psíquics. 

 
Però si el que es pretén és traslladar l'afecció a l'esfera de l'honor del 

propietari de l'animal, igualment cal negar que l'emissió d'expressions 
respecte a un animal es transferisca, de manera directa, a l'àmbit d'exercici 
del dret a l'honor del seu propietari. Tampoc la «sensibilitat majoritària» -
entesa com una forma de tutela pública a partir del que puga considerar-se 
majoritari- pot alçar-se com una limitació en l'exercici dels drets fonamentals 
de l'article 20 CE, perquè la «sensibilitat majoritària» -entesa com a voluntat 
de la majoria- s’ha d’objectivar a través de la determinació d'actes i omissions 
concrets susceptibles de ser prohibits i, si escau, la seua sanció en norma de 
rang de llei (principis de tipicitat i legalitat en l'àmbit sancionador). 

 
Finalment, les exhibicions, fires, exposicions, les activitats 

publicitàries, són activitats econòmiques que, en si mateixes, no comporten 
un maltractament als animals. I la sensibilitat de determinades persones -no 
dels animals- no és el bé jurídic que es pretén protegir amb la prohibició de 
l'activitat. És doncs necessari que existisquen elements que permeten 
objectivar l'existència de danys efectius en els animals -que són el bé jurídic 
protegit- i, per a això, les apreciacions subjectives no es poden considerar com 
a criteri que determine l'existència del maltractament. El maltractament 
només cal apreciar-lo des de l'existència del mal a l'animal -en el ben entés 
que aquest pot ser físic o psíquic- però no en el mal a la sensibilitat de 
determinades persones. En definitiva, la possible afecció a unes sensibilitats 
individuals no té l'entitat suficient com per a provocar la prohibició d'una 
activitat econòmica, perquè això implica portar a l'àmbit de l'estrictament 
subjectiu la justificació de la restricció d'una activitat econòmica.  
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Aquesta observació, de caràcter general, és essencial a l'efecte de 
l'article 77.3 del Reglament i es trasllada com a observació particular, de 
caràcter essencial, als mateixos efectes, als articles 7.g), 7.m) («tractes 
vexatoris»), 7.t), 7.o) («tractament vexatori i atemptar contra la dignitat i 
integritat dels animals»), 8, paràgraf 1r («víctimes de burles o tractaments 
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat majoritària de les persones que 
els contemplen»), 8.c, 17.1), 36.3.q) i 36.4.h). 

 
3a. L'atribució de competències i funcions a les entitats locals 

 

 Al llarg del text de la norma projectada es determinen una sèrie 
d'atribucions a les entitats locals (articles 16, 17, 22 al 25, 30.1, 32, 33, 35.1, 
36, 45.1); algunes d'elles derivades de matèries pròpies dels municipis 
previstes en l'article 25 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local (d'ara en avant LBRL) i altres que determinen una delegació de 
competències autonòmiques (art. 26 LBRL). De la mateixa forma, respecte a 
les diputacions provincials, la norma els atribueix una sèrie de funcions 
(articles 35.3, 45.2, disposició addicional quarta, 3a), de les quals unes són 
competències pròpies (article 35 LBRL) i altres són delegades per part de la 
comunitat autònoma. 
 
 La determinació de les competències municipals respecte a les que li 
són pròpies segons l'article 25.2 LBRL ha de fer-se per llei, la qual, segons 
l'apartat 4t del precepte, «haurà d'anar acompanyada d'una memòria 
econòmica que reflectisca l'impacte sobre els recursos financers de les 
administracions públiques afectades i el compliment dels principis d'estabilitat, 
sostenibilitat financera i eficiència del servei o l'activitat. La Llei ha de preveure 
la dotació dels recursos necessaris per a assegurar la suficiència financera de 
les entitats locals, sense que això puga comportar, en cap cas, una major 
despesa de les administracions públiques».  
 

Per part seua, per a la delegació de competències autonòmiques als 
municipis, és necessari, de conformitat amb l'article 27.1 LBRL, que la 
delegació determine «l'abast, contingut, condicions i duració d'aquesta, que no 
podrà ser inferior a cinc anys, així com el control d'eficiència que es reserve 
l'Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que 
aquesta assigne sense que puga suposar una major despesa de les 
administracions públiques». 

 
Respecte a les diputacions provincials, la possibilitat d'establir 

competències delegades de la comunitat autònoma està prevista en l'article 
37 LBRL, que se sotmet a les mateixes exigències d'assignació de mitjans que 
estableix l'article 27.1 LBRL, sense que puga suposar una «major despesa».  

 
Malgrat les anteriors previsions legals, en la norma projectada no es 

realitza dotació de recursos ni s'assignen mitjans a favor dels municipis i 
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diputacions per a l'exercici de les competències i funcions que estableix a 
favor d'aquestes entitats locals. Tan sols la disposició addicional quarta 
s'ocupa de la qüestió, però, precisament, per a indicar que la llei «no té 
incidència pressupostària en els pressupostos de la Generalitat» establint que 
els municipis hauran d'exercir les competències i funcions previstes en 
aquesta llei amb mitjans propis, i si no disposen d'aquests, «subscriuran 
acords i convenis amb les diputacions provincials corresponents en el marc de 
la seua funció d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica en els 
municipis». 

 
D'una banda, s'incompleix el mandat exprés de la LBRL, ja que 

l'atribució de competències i funcions per la comunitat autònoma no va 
acompanyada de l'assignació concreta de mitjans i recursos per a poder 
exercir-les, afectant la prohibició de major despesa dels articles 25.4 i 27 
LBRL. Però, i d'altra banda, s'està afectant en l'exercici d'una competència 
pròpia de les diputacions, l’«assistència i cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica en els municipis», condicionant amb això el seu contingut fins a fer-lo 
indisponible per a les diputacions, la qual cosa suposa la infracció del principi 
d'autonomia local, en el seu vessant d'autonomia pressupostària. 
 

Aquesta observació, de caràcter general, és essencial a l'efecte de 
l'article 77.3 del Reglament i es trasllada com a observació particular, de 
caràcter essencial, als mateixos efectes, als articles 16, 17, 22 al 25, 30.1, 
32, 33, 35.1, 35.3, 36, 45.1, 45.2 i disposició addicional quarta. 

 
 

Setena. Observacions de caràcter particular. 
 

A l'índex. 
 
El títol I apareix descrit, sens dubte per error, com a TÍTOL «Y» 

DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Així mateix, en la versió en castellà, ha de substituir-se la referència 

ordinal en la disposició addicional «Decena» per «décima» i «Docena», per la de 
«duodécima»; i modificar la disposició referida a la derogació normativa, que 
apareix titulada com a disposició transitòria única. 

 
A l'article 1. Objecte de la llei. 
 
El precepte resulta del següent tenor: 
 
«Aquesta llei té per objecte establir normes generals per a la protecció, el 

benestar i la tinença responsable dels animals de companyia, que es troben de 
manera permanent o temporal en la Comunitat Valenciana, amb independència 
del lloc de residència dels responsables legals i temporals». 
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Sent clar que el precepte identifica l'objecte essencial de la norma, 

d'acord amb la consideració genèrica anterior, la llei compta amb altres 
objectius addicionals que aconsellarien una regulació alternativa, al no 
limitar-se als animals de companyia. 

 
A l'article 2. Finalitats i principis de la llei. 
 
El títol del precepte hauria de ser modificat, de conformitat amb els tres 

apartats del precepte, dividint fins, finalitats i principis. 
 
La vocació expansiva de les finalitats de la llei no troba un adequat 

desenvolupament en la norma, existint finalitats que manquen de regulació. 
Cal citar, en aquest sentit, les següents: 

 
«f) Fomentar l'ocupació i el voluntariat en col·laboració continuada amb 

entitats de protecció animal i de la societat civil per a posar en marxa plans 
d'acció que protegisquen els animals. 

 
i) La creació d'espais de convivència d'animals de companyia i persones 

d'acord amb els ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 
 
j) Facilitar l'accés dels animals a establiments públics, instal·lacions, 

mitjans de transport i altres ubicacions i espais apropiats, amb la supervisió 
adequada dels seus responsables legals i temporals, respectant el dret 
d'admissió i la normativa específica». 

 
Cap d'aquestes tres finalitats compta amb un desenvolupament 

singular, la qual cosa reclamaria bé la supressió d'aquestes finalitats, bé el 
seu adequat desenvolupament per a justificar la seua inclusió. 

 
A l'article 3. Àmbit d'aplicació de la llei. 
 
Com ja ha sigut exposat respecte de l'objecte de la Llei, la pròpia 

redacció del precepte acredita en l'apartat 1 que l'àmbit d'aplicació, encara 
que s'entén referit als animals de companyia, ho fa «sense perjudici de les 
referències explícites o específiques efectuades en la llei a aquells animals que 
puguen no tindre aquesta consideració», la qual cosa, sens dubte, justificaria 
que en lloc de la complicada redacció sobre l'àmbit d'aplicació, s'assumira un 
objecte de la norma no sols reduït als animals de companyia. 

 
En la redacció de l'apartat 2 haurà d'indicar-se, en singular, que la llei 

«és aplicable», substituint el «són aplicables». 
 
La redacció de l'apartat 3 resulta confusa i innecessària, ja que 

l'aplicació directa d'altres normes als animals que s'esmenten i defineixen en 



 19

l'avantprojecte, no depén de la delimitació que s'efectue en aquest text sobre 
l'àmbit d'aplicació. 

 
A l'article 5. Definicions a l'efecte d'aquesta Llei. 
 
Cal reiterar respecte de la redacció de l'article, tal com ja va ser advertit 

per l'Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, que bona part de les 
definicions que s'incorporen reprodueixen el contingut literal de normes 
vigents de l'Estat, i de naturalesa bàsica, de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de 
sanitat animal, la qual cosa pot comportar que una eventual modificació 
reclame la necessària modificació de la normativa autonòmica. 

 
En qualsevol cas, l'apartat 2 defineix de la manera següent l'animal 

assilvestrat: 
 
«animal de companyia que perd les condicions de domesticitat que el fan 

apte per a la convivència amb les persones, que està establit i es mou lliurement 
en el medi natural i no viu ni es cria sota tutela, maneig ni supervisió de les 
persones; i pot produir danys a les persones, als animals o al medi ambient». 

 
En relació amb una redacció semblant la STC 81/2020 es va 

pronunciar en el següent sentit: 
 
«L'article 2 del Reial decret 630/2013, que té caràcter materialment bàsic 

ex art. 149.1.23 CE, conforme a la doctrina resultant de la STC 102/1995, de 
26 de juny, FJ 25, a la qual procedeix remetre's, considera com a animal 
assilvestrat l'“espècimen animal de procedència domèstica, que està establit i 
es mou lliurement en el medi natural i no viu ni es cria sota tutela, maneig ni 
supervisió de les persones”. Per part seua, l'art. 5 e) de la Llei 6/2018, en la 
seua redacció originària (que és la impugnada), considerava com a animals 
assilvestrats “tots aquells que perden les condicions que els fan aptes per a la 
convivència amb les persones”. Ara l'art. 17.3 de la Llei 2/2020 dona nova 
redacció a l'art. 5 e) de la Llei 6/2018, de manera que la definició d'animal 
assilvestrat coincideix amb l'establida en l'art. 2 del Reial decret 630/2013. En 
conseqüència, ha de declarar-se que ha desaparegut la controvèrsia 
competencial suscitada en el recurs sobre l'art. 5 e) de la Llei 6/2018, en haver 
modificat el legislador autonòmic aquest precepte. El recurs ha perdut doncs el 
seu objecte quant a aquesta tatxa competencial». 

 
Per a evitar qualsevol classe de conflictivitat competencial, la definició 

de l'apartat 2 hauria d'acomodar-se a la definició d'animal assilvestrat a la 
qual es refereix l'article 2 del Reial decret 630/2013. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 

nostre Reglament. 
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 En l'apartat 13, igual que també es fa en els articles 10, 16 i 22, 
s'utilitza el terme eutanàsia, que es defineix en l'article 5 com la mort 
compassiva amb la finalitat d'evitar a l'animal un sofriment inútil per una 
malaltia que no té possibilitat de curació o per lesions que provoquen una 
pèrdua greu de qualitat de vida. Considerem que el terme eutanàsia, en 
relació amb el qual precisament en aquests moments es troba en tràmit en el 
Congrés dels Diputats l'aprovació d'una llei reguladora d'aquesta, hauria de 
quedar reservat per a les persones amb la finalitat d'evitar que es produïsca 
una confusió de termes jurídics, per la qual cosa es recomana emprar per als 
animals un altre terme diferent. 
 

La definició del maltractament de l'apartat 15 és la següent: 
 
«conducta intencionada per la qual, per qualsevol mitjà o procediment, 

s'exerceix una acció o una omissió o comportament violent sobre un animal que 
provoque lesions que menyscaben greument la seua salut o que el sotmeten a 
explotació sexual, o abandó en condicions en les quals puga perillar la seua 
salut o integritat». 

 
Cal assenyalar que la definició de maltractament, al no referir-se al 

maltractament sobre un animal de companyia, resulta genèrica, projectant-
se sobre qualsevol classe d'animal, la qual cosa no resulta possible, de 
conformitat amb el contingut de la STC 81/2020, que va avalar la 
constitucionalitat de l'article 5 o) de la Llei 6/2018 de la Rioja, en incloure la 
precisió que el maltractament no siga inútil, ja que amb això s'acomoda a la 
definició de la normativa bàsica, i la noció de maltractament animal de l'article 
3.1 del Conveni europeu sobre protecció d'animals de companyia de 13 de 
novembre de 1987. 

 
L'actual definició de maltractament, projectada sobretot tipus 

d'animals, indueix a la confusió sobre l'aplicació de la definició d'activitats 
legítimes en relació amb els animals de producció o animals utilitzats per a 
experimentació i altres fins científics, inclosa la docència. 

 
Per tant, la definició haurà de ser modificada incloent-hi, bé la 

delimitació que es refereix als animals de companyia, bé introduint la 
referència al fet que els sofriments o danys físics siguen inútils. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 

nostre Reglament. 
 
Resultaria convenient un aclariment addicional en les definicions 

contingudes en els apartats 16 i 17, sobre els responsables i temporals dels 
animals de companyia, de l'assimilació d'aquesta condició amb la utilitzada 
en altres preceptes de la norma mitjançant l'ús d'altres substantius en els 
quals es qualifica com a «propietari» o fins i tot «amo». 
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D'un altre costat, les referències contingudes en els apartats 19 i 20, 

sobre la definició del veterinari col·laborador o autoritzat i del veterinari 
oficial, haurien justificat àmpliament que el text de l'avantprojecte haguera 
sigut objecte de remissió als col·legis oficials de veterinaris. Així mateix, la 
definició de l'apartat 19 sobre el veterinari col·laborador o autoritzat defineix 
la figura i el caràcter de la col·laboració o autorització reconeguda, «per a 
l'execució de les funcions que reglamentàriament s'establisquen». Atés que la 
pròpia Llei habilita l'execució de funcions en determinats supòsits, l'al·lusió 
al Reglament hauria de ser substituïda per una en la qual es detalle que el 
reconeixement ho és «per a l'execució de les funcions previstes en aquesta Llei 
i desenvolupades reglamentàriament». 

 
A l'article 6. Obligacions dels responsables legals i temporals 

d'animals de companyia. 
 

L'apartat 2 incorpora la següent obligació dels ajuntaments: 
 
«Qualsevol ciutadà davant els animals atropellats no morts o ferits en via 

pública haurà de comunicar els fets a l'ajuntament o als cossos i forces de 
seguretat o protecció civil, que avisaran al seu torn el responsable legal. Si 
l'animal presenta símptomes de maltractament, caldrà que l'autoritat municipal 
faça un informe veterinari per a remetre'l a la Fiscalia». 
 

La redacció de l'apartat hauria de ser modificada, ja que més enllà del 
seu propòsit, tots els animals atropellats, si no estan morts, estan vius, i 
poden estar o no ferits. En tal cas, si no estan ferits no es pot tindre 
constància que hagen sigut atropellats, de tal forma que mancaria de 
virtualitat la previsió d'aquest precepte. Per tant, se suggereix la següent 
redacció alternativa: 

 
«En presència d'animals atropellats en via pública, qualsevol ciutadà 

haurà de comunicar els fets a l'ajuntament o als cossos i forces de seguretat o 
protecció civil, que avisaran al seu torn el responsable legal. En tots aquests 
supòsits, si l'estat de l'animal presenta indicis de maltractament, l'autoritat 
municipal competent haurà de recaptar un informe veterinari per a la seua 
remissió a la Fiscalia». 
 
 L'anterior observació es trasllada al contingut de l'article 36.2.z), en la 
mesura que, amb el mateix textual, es preveu com a infracció greu «Qualsevol 
particular que tinga constància dels animals atropellats no morts o ferits en via 
pública i no ho comunique a l'ajuntament o als cossos i forces de seguretat o 
protecció civil». 
 

A l'article 7. Prohibicions quant als animals de companyia. 
 



 22

Tal com ja s'ha sostingut amb anterioritat, tant el contingut de l'article 
7 com els objectius d'algunes de les disposicions addicionals, acrediten que 
l'objecte de la Llei es projecta més enllà dels animals de companyia, 
incorporant un conjunt de mesures de benestar, d'aplicació a una altra classe 
d'animals, que justificarien, al nostre judici, tant la modificació del títol de 
l'avantprojecte com l'ordenació de l'estructura interna de la norma. 

 
Que el títol del precepte es referisca a prohibicions que es projecten 

sobre els animals de companyia no resulta coherent amb el fet que les lletres 
m) i t), entre altres, incorporen les següents prohibicions, genèriques per a 
tota mena d'animals: 

 
«m) La utilització d'animals en espectacles, baralles, festes populars i 

altres activitats que impliquen crueltat o maltractament i puguen ocasionar-los 
lesions, mort o provocar-los tractaments antinaturals o vexatoris. 

 
t) La participació d'animals en fires, exposicions, concursos, exhibicions, 

filmacions, sessions fotogràfiques o cinematogràfiques amb finalitats 
publicitàries, o qualsevol altra activitat similar, sense l'autorització 
corresponent de l'ajuntament en el terme municipi del qual es desenvolupe 
aquesta activitat amb excepció dels animals de l'espècie canina amb funcions 
socials en l'exercici d'aquestes i que tinguen la seua pròpia normativa específica 
que el regule». 

 
Per la seua redacció genèrica i abstracta, la prohibició inclosa en la 

lletra m) hauria de ser objecte d'una reformulació, per a evitar que el tenor 
literal que es proposa poguera emparar que amb aquesta redacció s'habilita 
la prohibició de determinades festes populars tradicionals que estan excloses 
de l'àmbit d'aplicació de la norma projectada per l'article 4.1. 

 
És per això que se suggereix la modificació del títol de l'article, eliminant 

la referència singular als animals de companyia. 
 
 D'altra banda i en relació també amb la lletra m), recomanem que se 
substituïsca el terme «tractaments» per «tractes». 
 
 I respecte del terme «vexatoris», com ja s'ha dit en la consideració 
general efectuada, entenem que no es pot articular una prohibició sobre la 
base d'un concepte indeterminat com és la «vexació» d'animals. La vexació 
constitueix un mal moral, és a dir, un mal subjectiu i els animals no tenen 
subjectivitat, únicament les persones, per la qual cosa, en tot cas, hauria 
d'aclarir-se en la llei projectada què ha d'entendre's per «tracte vexatori» per 
als animals. 
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I és que tota limitació reguladora ha de partir de la possible constatació 
de danys en el propi animal i no de l'apreciació de l'existència de tals danys 
per part de les persones. 
 

Resulta necessari, d'un altre costat, efectuar una referència a la 
redacció de les lletres h), j) i t), i a les prohibicions annexes que s'incorporen. 
Respecte de preceptes de naturalesa semblant de la Llei 6/2018 de la 
Comunitat Autònoma de La Rioja, el Tribunal Constitucional va examinar en 
la seua Sentència 81/2020 la possible existència d'un motiu 
d'inconstitucionalitat referit a la infracció de la competència estatal en 
matèria de Dret civil, arribant a la següent conclusió: 

 
«Els preceptes impugnats al·ludeixen a determinats aspectes que convé 

analitzar. L'article 7.8 prohibeix “fer donacions dels animals com a regal, 
sorteig, rifa, promoció, entregar-los com a premi, reclam publicitari, 
recompensa”. L'article 7.10 prohibeix “vendre'ls, donar-los o cedir-los a 
laboratoris o clíniques sense el compliment de les garanties previstes en la 
normativa vigent”. L'article 7.11 prohibeix “vendre'ls, donar-los o cedir-los a 
menors de díhuit anys o a incapacitats sense l'autorització dels qui tinguen la 
pàtria potestat o custòdia d'aquests”. L'article 7.12 prohibeix “utilitzar animals 
en filmació d'escenes per a cinema, televisió o internet, artístiques o 
publicitàries, que comporten mort, maltractament, crueltat o sofriment, llevat 
que es tracte d'un simulacre”. Finalment, l'article 7.14 prohibeix “comercialitzar 
amb ells, fora dels certàmens o altres concentracions d'animals vius i 
establiments de venda i cria degudament autoritzats; excepte les transaccions 
entre particulars quan es limiten als seus animals, no tinguen ànim de lucre i 
es garantisca el benestar de l'animal”. 

 
Els preceptes referits, aplicables tant als animals de companyia com als 

de producció, incideixen directament en la regulació de l'estructura de 
determinats contractes, en prohibir que siguen objecte d’aquests els animals 
(apartats 8, 10, 12 i 14 de l'art. 7) o regular la capacitat de les persones menors 
d'edat o amb capacitat limitada per a ser donatàries o adquirents en qualsevol 
contracte que tinga per objecte un animal (apartat 11 de l'art. 7). Tant l'objecte 
dels contractes (arts. 1261.2 i 1271 a 1273 del Codi civil), com la capacitat per 
a contractar (arts. 1261.1, 1262 et seq. del Codi civil), constitueixen “bases de 
les obligacions contractuals”, de competència estatal exclusiva “en tot cas” (art. 
149.1.8 CE). Per consegüent, aquesta regulació, emanada d'una comunitat 
autònoma que manca de dret civil propi, envaeix la competència estatal en 
matèria de legislació civil (art. 149.1.8 CE) i a més afecta les bases de les 
obligacions contractuals, la regulació de les quals queda reservada al legislador 
estatal (SSTC 71/1982, FFJJ 17 a 19, i 132/2019, FJ 6). En conseqüència, els 
apartats 8, 10, 11, 12 i 14 de l'article 7 de la Llei 6/2018 han de ser declarats 
inconstitucionals i nuls.» 
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En coherència amb la part dispositiva de la Sentència avantdita, la 
redacció de l'Avantprojecte haurà de ser depurada d'aquest contingut 
declarat, per les raons exposades en el raonament del nostre Alt Tribunal. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 

nostre Reglament. 
 

D'altra banda, en la lletra t) es prohibeix la participació d'animals en 
fires, exposicions, concursos, exhibicions, filmacions, sessions fotogràfiques 
o cinematogràfiques amb finalitats publicitaris, o qualsevol altra activitat 
similar, que estaran sotmeses a prèvia autorització municipal. En realitat, 
sembla que s'està reconeixent amb això un suposat dret a la pròpia imatge 
dels animals, equiparant-lo al dret a la pròpia imatge de les persones. I, en 
aquest cas, tal dret correspondrà al propietari de l'animal, i, per tant, aquest 
podrà articular-lo conforme considere oportú, dins dels límits que li impose 
la llei. D'aquesta manera, la norma projectada mescla dos àmbits diferents: 
d'una banda, l'ús d'espais, locals o establiments oberts al públic (fires, 
exposicions, concursos, exhibicions), que, com a tals, estan subjectes al 
control ordinari per part dels ajuntament, però no per raó de la participació 
d'animals, sinó per la normativa d'activitats. I d'altra banda, la realització de 
fotografies amb finalitats publicitaris, la qual pot desenvolupar-se en espais 
privats, per la qual cosa l'única intervenció admissible de l'Administració serà 
la que corresponga amb l'exercici de l'activitat publicitària (com a activitat 
econòmica regulada) però no pel fet que els que són filmats o fotografiats 
siguen animals i, ni molt menys, quan aquesta es desenvolupe en un espai 
privat. No existint el suposat dret a la pròpia imatge dels animals domèstics, 
la prohibició manca de fonament habilitant. 

 
En els mateixos termes, l'article 36.3.q) de la norma projectada 

considera com a infracció molt greu «La realització de fires, exposicions, 
concursos, exhibicions, filmacions, sessions fotogràfiques o cinematogràfiques 
amb finalitats publicitaris, o qualsevol altra activitat similar per a animals de 
companyia sense l'autorització corresponent de l'ajuntament (…)» pel que la 
present observació s'estén també al citat precepte. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 

Reglament, que es fa extensiva a l'article 36.3.q) de la norma. 
 

A l'article 8. Prohibició de baralles d'animals i altres activitats. 
 
La redacció literal és la següent: 
 
«Es prohibeix l'ús d'animals i la tinença a aquest efecte en espectacles o 

altres activitats si poden ocasionar-los danys o poden ser víctimes de burles o 
tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat majoritària de les 
persones que els contemplen, com són els següents: 
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a) Les baralles de qualsevol espècie d'animal. 
b) Sacrificis d'animals com a espectacle públic. 
c) Atraccions firals amb animals lligats del tipus carrusels firals i altres 

similars». 
 
Tal com hem sostingut amb anterioritat respecte de la redacció dels 

articles 3 i 7, de la mateixa manera que s'objectiva en altres preceptes, les 
prohibicions de determinades activitats que es contenen en el precepte, no es 
prediquen de la condició de companyia dels animals, i perfectament podrien 
formar part d'un apartat singular en la norma que recopile totes les 
referències l'objectiu de les quals és el benestar animal, i no la regulació del 
règim jurídic de la possessió o tinença dels animals de companyia. 
 

El supòsit contemplat en l'apartat lletra c) no està relacionat amb la 
finalitat que es persegueix amb la prohibició que estableix el precepte, havent 
de fonamentar-se en un altre motiu diferent del que preveu l'article en la 
mesura en què, com s'ha dit en l'observació general realitzada, s'estan 
regulant percepcions subjectives de les persones (burles, ferir sensibilitat 
majoritària) que no determinen una afecció objectiva als animals ni els suposa 
un mal, per la qual cosa no estaria justificada tal prohibició. 
 
 Reiterem, finalment, el ja exposat més amunt sobre la conveniència de 
substituir el terme «tractaments» pel terme «tractes». 

 
A l'article 9. Transport d'animals de companyia. 
 
Les condicions del transport dels animals de companyia resulten 

vinculades amb la normativa bàsica estatal, de la Unió Europea, o la 
internacional, incorporant en tot cas una sèrie de condicions, amb una 
escassa definició, i que haurien de ser objecte d'un ulterior desenvolupament 
reglamentari, que determine amb precisió en quin haja de consistir l'espai 
«suficient», el tipus d'habitacle, les mesures de seguretat, la formació que haja 
de tindre el «personal humà» que duga a terme el transport, les condicions 
higienicosanitàries o l'accés i eixida del vehicle dels animals. 

 
En cas contrari, aquest tipus de descripcions genèriques ni tindran la 

naturalesa de condició, ni per consegüent la seua infracció podrà ser objecte 
d'un procediment sancionador, tal com apareix reflectit en la definició de les 
conductes per l'incompliment d'uns requisits no definits en la norma. 

 
L'expressió utilitzada en la lletra a) d'aquest precepte «personal humà» 

resulta inadequada, i s’ha de suprimir l'adjectiu «humà», perquè tot «personal» 
és per definició humà. 
 

A l'article 10. Tractaments obligatoris dels animals de companyia. 
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A més de substituir el verb «poden» per «podran», l'apartat 3 de l'article 

habilita la següent atribució competencial: 
 
«La Conselleria competent i, si escau, l'Administració local poden, per raó 

de sanitat animal o salut pública, ordenar l'internament i/o aïllament dels 
animals als quals s'haja diagnosticat una malaltia transmissible, per a ser 
sotmesos al tractament curatiu corresponent o a l'eutanàsia si és necessari o 
convenient». 

 
Se suggereix la següent redacció alternativa, que determine amb 

claredat els supòsits en què intervé cada Administració, sense referència a la 
genèrica al·lusió a l’«Administració Local», que ha de ser substituïda per la 
d'Ajuntament: 

 
«La Conselleria competent i, si ecau, l'Ajuntament, podran, 

respectivament, per motius de sanitat animal o salut pública, ordenar 
l'internament o l'aïllament dels animals als quals s'haja diagnosticat una 
malaltia transmissible, per a ser sotmesos al tractament curatiu que 
corresponga o a l'eutanàsia, en cas de necessitat». 
 

A l'article 13. Procediment d'identificació. 
 
L'apartat 4 compta amb la següent redacció: 

 
«En cas d'animals morts o ferit en carreteres, autopistes o autovies o via 

pública, la retirada d'aquests correspon al servei de recollida municipal 
d'animals, que haurà de fer la comprovació de la seua identificació amb el 
Registre Supramunicipal d'Identificació d'Animals de Companyia de la 
Comunitat Valenciana i haurà d'avisar el seu responsable legal, qui té dret a 
ser informat». 

 
A més de corregir la falta de concordança entre el morts, plural, i ferit, 

singular, l'atribució de la competència d'aquests animals al servei de recollida 
municipal d'animals «en carreteres, autopistes o autovies o via pública», 
únicament resultarà possible en el cas d'estar situada la via pública en el 
terme municipal de l'Ajuntament, ja que en el cas de les carreteres, autopistes 
o autovies la competència no pot ser municipal, i correspondrà l'assistència a 
la Divisió corresponent de la Guàrdia Civil de Trànsit. La necessitat, per tant, 
de l'avís al seu responsable legal, haurà de comptar amb un procediment 
habilitat que ho faça possible. 
 

Com que la retirada d'animals morts o ferits no se circumscriu als 
animals de companyia, haurà de tindre's en compte el que disposa la 
disposició addicional setena del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de 
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vehicles de motor i seguretat viària sobre la responsabilitat en accidents de 
trànsit per atropellaments d'espècies cinegètiques. 
 

A l'article 14. Terminis d'identificació i canvi de titularitat. 
 
La referència al Registre, els seus terminis, verificacions, etc., i amb 

caràcter singular el fet que s'efectue en l'apartat 6 la previsió dels tràmits de 
comunicació al Registre Supramunicipal d'Identificació d'Animals de 
Companyia de la Comunitat Valenciana hauran d'estar habilitats amb les vies 
oportunes per a fer-se per procediments electrònics, hauria justificat 
àmpliament que s'efectuara la sol·licitud de l'informe de la Direcció General 
de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i no la presumpció 
informada per part de la Conselleria que tramita l'Avantprojecte que la seua 
posada en marxa manca d'impacte en matèria d'administració electrònica. 

 
A l'article 15. Registre Supramunicipal d'Identificació d'Animals de 

Companyia de la Comunitat Valenciana. 
 
L'apartat 1 preveu el següent: 
 
«Es crea el Registre Supramunicipal d'Identificació d'Animals de 

Companyia de la Comunitat Valenciana, que serà el registre oficial lligat al 
sistema d'identificació que s'estableix en els articles anteriors amb la finalitat 
d'aconseguir una millor defensa i protecció animal i que, en coordinació amb els 
ajuntaments, forces i cossos de seguretat, entitats col·laboradores i altres 
agents que puguen intervindre, faran, si escau, més fàcil una cerca de l'animal 
i l'assumpció de les responsabilitats que corresponguen». 

 
Del document d'al·legacions assumides d'aquelles plantejades per la 

Coordinadora Animalista s'infereix que la redacció inicial incloïa la referència 
a les Forces i Cossos de Seguretat «de l'Estat», i que l'argumentació resulta ser 
la següent: «en eliminar Estat incloem a la policia local».  

 
Resulta clar que tant per les matèries regulades, com per les 

competències que es defineixen i les funcions exercides en la matèria, la 
pretensió que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat resulten alienes als 
diferents instruments de col·laboració no resulta possible i hauria de ser 
objecte de regulació. 

 
De nou, i igual que en totes les ocasions en què s'efectua un esment a 

les forces i cossos de seguretat, ha d'advertir-se que l'apartat 1 de l'article 1 
de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, 
defineix que la seguretat pública és «competència exclusiva de l'Estat» i que les 
comunitats autònomes, en els termes de l'apartat 2, «participaran en el 
manteniment de la Seguretat Pública en els termes que establisquen els 
respectius Estatuts i en el marc d'aquesta Llei». 
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Sent que, segons l'article 2.a), les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat 

són «dependents del Govern de la Nació», no consta en la tramitació de 
l'Avantprojecte, ni en la redacció de cap precepte, la previsió d'un procediment 
convencional pel qual es faça efectiva la intervenció d'aquestes Forces i Cossos 
de Seguretat en l'exercici de les competències previstes en l'avantprojecte. 

 
Valga com a exemple la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la 

Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni amb la 
Comunitat de Madrid, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció 
que s'atorga per la Comunitat de Madrid al Ministeri de l'Interior (Direcció 
General de la Guàrdia Civil) per a finançar mitjans i recursos a les unitats del 
SEPRONA en la Comandància de Madrid, que en la seua segona estipulació 
permet i habilita la col·laboració i assistència dels Cossos i Forces de 
Seguretat de l'Estat en les matèries de competència de la Comunitat 
Autònoma. 

 
Aquesta mateixa apreciació pot traslladar-se al contingut de l'apartat 7, 

quan assenyala que el Registre serà accessible en la seua consulta i interacció 
també, i entre altres, a les «forces i cossos de seguretat (…) en la forma que es 
determine reglamentàriament per al compliment de les finalitats d'aquesta llei». 

 
La previsió de l'apartat 8 d'una auditoria del sistema del funcionament 

del Registre objectiva de nou la prudència d'haver sol·licitat l'informe de la 
Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
 

A l'article 16. Del sacrifici i l'eutanàsia dels animals. 
 
L'apartat 3 del precepte preveu el següent procediment excepcional per 

als supòsits de l'ús d'armes de foc en el sacrifici d'animals: 
 
«Si en casos d'urgència i perillositat no hi haguera alternativa a la 

utilització d'armes de foc, l'aplicació d'aquestes només la podrien dur a terme 
els cossos i forces de seguretat, que, si escau, haurien de valorar la situació i 
els riscos per a adoptar la solució més adequada i actuar en funció de la seua 
normativa específica. Tot aquest procés ha d'estar recollit mitjançant un informe 
elaborat per les autoritats que intervinguen i els professionals que actuen». 

 
La regulació de la situació excepcional que es vincula a un supòsit 

urgent de perill no té en compte que l'ús alternatiu d'armes de foc en aqueix 
supòsit pot requerir que siga practicat per algú que dispose de llicència per a 
ús d'armes de foc, i la pròpia situació urgent o de perill no permeta que haja 
d'esperar-se a l'arribada de les Forces i Cossos de Seguretat. 

 
D'un altre costat, el precepte incorpora, in fine, l'obligació que el procés 

haja d'estar recollit en un «informe elaborat per les autoritats que intervinguen 
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i els professionals que actuen», sense que la norma haja sigut objecte de 
remissió ni a l'Administració General de l'Estat, a l'efecte de recaptar el parer 
sobre la redacció, ni es preveja un procediment singular pel qual es convinga 
la participació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en els termes 
previstos en la ja citada Llei orgànica 2/1986. 
 

A l'article 17. Requisits i condicions. 
 
El contingut del precepte defineix les condicions per a l'autorització de 

la participació de tota mena d'animals en determinades activitats, amb 
definició i detall de les condicions i requisits exigits i que es prediquen a 
conseqüència de l'adopció de mesures de control sanitari o de benestar 
animal. 
 

La regulació dels requisits de les activitats que no sols afecten els 
animals de companyia i que es justifiquen, per tant, en un objectiu de 
consecució del benestar animal, el contingut d'aquest precepte acredita la 
conveniència de la seua inclusió en un apartat singular no referit als animals 
de companyia. 
 
 D'altra banda, en l'apartat 1 s'imposa novament l'autorització prèvia de 
l'ajuntament per a la realització d'activitats privades com les filmacions, 
resultant traslladable a aquest punt allò ja exposat en l'observació essencial 
formulada a l'article 7, per les consideracions allí realitzades, que donem ací 
per reproduïdes. 
 

A l'article 18. Requisits generals dels nuclis zoològics d'animals de 
companyia. 

 
La redacció del precepte defineix el concepte de nucli zoològic d'animals 

de companyia en l'apartat 1 i els assigna en l'apartat 2 tant l'obligació d'estar 
inclosos en el Registre, que per error apareix identificat com de l'article 18 de 
la Llei, quan és l'article 19, així com la necessitat de compliment d'una sèrie 
de requisits mínims, sense perjudici d'altres addicionals que 
reglamentàriament puguen establir-se en funció de la classificació zootècnica. 

 
En la definició de l'apartat 1 del nucli zoològic d'animals de companyia 

figuren les «instal·lacions per a allotjar animals en aeroports, ports o centres de 
transport». Resultaria adequada la inclusió d'una previsió que excloguera 
d'aquest àmbit de definició i referència aquelles instal·lacions portuàries o 
aeroportuàries dependents de l'Administració General de l'Estat, i sense 
perjudici del que preveu el Reial decret 1418/1986, de 13 de juny, sobre 
funcions del Ministeri de Sanitat i Consum en matèria de sanitat exterior, i 
en concret sobre la competència de control i vigilància higienicosanitària de 
ports i aeroports de trànsit internacional, així com dels llocs i de les terminals 
duaneres TIR i TIF, tant d'animals com la inspecció veterinària. 
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A l'article 22. Recollida d'animals de companyia perduts, 

abandonats i vagabunds. 
 
El precepte detalla amb profusió les obligacions dels ajuntaments en 

les funcions de recollida, acolliment i gestió de les adopcions d'animals 
abandonats, vagabunds, perduts o extraviats, mitjançant l'exigència d'un 
servei d'urgència (apartat 3), una obligació de tutela genèrica (apartats 4 i 6), 
el sotmetiment a eutanàsia en els casos previstos en la norma (apartat 5).  

 
Aquestes funcions podran gestionar-se de manera directa o indirecta 

(apartat 7), i amb la formació del personal que es difereix al desenvolupament 
reglamentari en l'apartat 8. Així mateix, els apartats 9, 10 i 11 detallen com 
ha de ser el procediment de recollida d'animals, les campanyes periòdiques 
que han de realitzar els ajuntaments, i la possibilitat de concessió d'ajudes a 
entitats autoritzades per al foment de les adopcions, la prevenció de l'abandó 
i el manteniment dels establiments destinats a la recollida i l'acolliment 
d'animals errants o abandonats, sempre que aquests complisquen els 
requisits que s'establisquen. 

 
La intensitat de les obligacions requerides als ajuntaments justifica, 

com es detallarà amb posterioritat, el nostre pronunciament sobre l'impacte 
pressupostari de la norma. 

 
Als articles 23. Destí d'animals extraviats, abandonats i vagabunds, 

24. Dels centres i cases d'acolliment, i 25. De les colònies felines. 
 
El contingut dels tres preceptes no sols concreta i incrementa les 

obligacions dels ajuntaments en la matèria, sinó que acredita la coherència 
de l'observació de l'Informe de l'Advocacia de la Generalitat sobre el contingut 
excessivament detallat de l'avantprojecte, amb caràcter singular en la 
regulació dels centres i cases d'acolliment. 

 
D'un altre costat, la referència en l'article 24 a l'animal «sense amo 

conegut» resulta inadequada en una norma que es refereix en tot moment al 
responsable legal o propietari. 

 
A l'article 26. Registre d'Entitats Col·laboradores de Protecció 

Animal i Defensa d'Animals de Companyia. 
 
El títol del precepte només s'acomoda i és coherent amb el que disposa 

l'apartat 2, sent que en l'apartat 1, i amb singular importància pel que es dirà 
respecte de la redacció de l'article 27, l'article defineix què ha d'entendre's per 
entitats col·laboradores de protecció animal i defensa d'animals de 
companyia. 
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A l'article 27. Requisits de les entitats col·laboradores de protecció 
i defensa dels animals de companyia 

 
L'article anterior definia les entitats col·laboradores de protecció i 

defensa dels animals de companyia com a entitats sense ànim de lucre, 
legalment constituïdes i que tinguen per principal finalitat la defensa i 
protecció dels animals, i «que estiguen registrades en el Registre d'Entitats 
Col·laboradores de Protecció i Defensa dels Animals de Companyia», creat en 
l'apartat 2, adscrit a la Conselleria competent. 

 
No obstant això, i en oberta contradicció, l'apartat 1 assenyala que les 

entitats, definides entre altres aspectes pel fet de la seua inscripció en el 
Registre creat, i que constitueix un requisit, són no obstant això en aquest 
article entitats que «podran ser inscrites en el registre creat en el punt anterior 
i tindre la consideració d'entitats col·laboradores a l'efecte dels programes per 
a la protecció i defensa dels animals que es determine reglamentàriament». La 
inscripció registral no pot ser al temps requisit i una possibilitat voluntària. 

 
Aquesta contradicció s'incrementa amb la redacció de l'apartat 2, ja que 

la inscripció en el Registre com a entitats col·laboradores, es condiciona al 
compliment d'una sèrie de requisits, qualificats com a mínims, i de 
desenvolupament reglamentari, que no és possible augmentar, per ser 
matèria reservada a la Llei, en ser els requisits una condició per a l'accés a la 
col·laboració amb les administracions. 

 
La referència a «com a mínim» i la previsió d'un desenvolupament 

reglamentari mitjançant la incorporació de requisits addicionals no resulta 
conforme amb l'ordenament jurídic i resulta essencial, a l'efecte del que 
disposa l'article 77.3 del nostre Reglament. 

 
D'un altre costat, entre els requisits detallats en aquest apartat 2 figura, 

amb la lletra b), el següent: 
 
«Tindre experiència i haver participat activament en els programes en 

matèria de protecció animal que posen en marxa les administracions públiques 
de la Comunitat Valenciana». 

 
Aquest requisit que condiciona la inscripció i, per tant, la possibilitat 

d'accés a la col·laboració amb les administracions a l'existència d'una prèvia 
experiència o participació activa en programes de protecció animal, reserva 
en exclusiva aquest caràcter a qui ja tinga prèvia experiència, impedint la 
competència i provocant una notòria vulneració de l'ordenament jurídic, que 
resulta essencial, a l'efecte del que disposa l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
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Aquests elements podran ser tinguts en compte com a mèrit i valorats 
com a tal a l'hora de motivar la selecció competitiva de les entitats en els seus 
programes de subvencions, però no pot constituir un requisit. Finalment, i 
com a qüestions formals, se suggereix que en la redacció de l'apartat 2 se 
substituïsca el verb «desplegaran» per l'adequat i assumit en matèria 
reglamentària com «desenvoluparan», i en l'apartat 4 la inclusió d'una 
redacció similar a la següent, ja que les entitats no actuen als ajuntaments, 
com a espai físic, sinó en el seu terme municipal: 

 
«Les entitats de defensa dels animals de companyia reconegudes i 

inscrites en el registre, remetran anualment a la direcció general competent en 
matèria de protecció animal una memòria exhaustiva de les activitats 
realitzades, així com als ajuntaments [en el terme municipal dels quals 
desenvolupen la seua activitat]». 
 

A l'article 29. Composició i funcionament. 
 
De conformitat amb l'apartat 1 del precepte, la composició de l'òrgan 

consultiu que es crea mitjançant la present Llei, i que està presidit per la 
persona titular de la Conselleria competent, és la següent: 

 
«Seran vocals d'aquest consell: designats per la persona que exercisca la 

titularitat de la direcció general competent en matèria de protecció d'animals de 
companyia, dos funcionaris amb qualificació veterinària d'aquesta direcció 
general; dos representants designats per institucions científiques o 
universitàries amb departaments de benestar animal; dos representants 
designats per entitats col·laboradores de protecció i defensa dels animals; un 
representant del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris de la Comunitat 
Valenciana; un representant designat per la Federació Valenciana de municipis 
i Províncies; un representant designat per entitats associatives que exercisquen 
funcions socials o esportives amb animals de companyia; un representant 
designat per entitats associatives d'establiments de cria i venda d'animals de 
companyia; un representant designat per entitats associatives 
d'ensinistradors; dos representants designats dels cossos i forces de 
seguretat». 

 
El contingut del precepte hauria de ser objecte d'una més adequada 

formulació, que assegure la coherència dels aspectes següents: 
 
1. No queda prou clar si els vocals designats per la persona que 

exercisca la titularitat de la direcció general són únicament els dos 
funcionaris amb qualificació veterinària, o si la designació s'estén als altres 
proposats per les entitats i institucions que s'esmenten. 

 
2. No queden prou identificades les entitats dels diferents col·lectius, i 

la manera en què haja d'acreditar-se la legitimació de la proposta. 
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3. No queda identificat si els representants designats pels Cossos i 

Forces de Seguretat incorporen també als de l'Estat, i en aquest cas el text de 
la norma hauria d'haver sigut objecte de remissió a l'Administració General 
de l'Estat. 
 

En el precepte no es conté cap previsió en relació amb la composició 
equilibrada de dones i homes de l'òrgan regulat, en contra del que resulta de 
la legislació sobre igualtat, tant estatal com autonòmica, la qual cosa haurà 
d'esmenar-se incloent en l'article tal previsió. 
 

Aquesta observació té caràcter essencial, a l'efecte del que disposa 
l'article 77.3 del Reglament d'aquest Consell. 
 

A l'article 31. Formació. 
 
El precepte habilita la Conselleria competent en sanitat i benestar 

animal per a regular la formació en matèria de protecció d'animals de 
companyia (apartat 1), amb un termini de dos anys des de la publicació de la 
Llei per a la regulació de «la formació obligatòria de tots els agents públics, 
cossos i forces de seguretat i funcionaris les funcions dels quals tinguen relació 
amb animals de companyia i la formació obligatòria de tot el personal voluntari 
i treballador vinculat a entitats protectores d'animals, centres de cria, centres 
d'acolliment, establiments de venda i d'aquells nuclis zoològics que s'estime 
reglamentàriament en funció de la seua finalitat i del nombre d'animals en 
relació amb l'article 18.1 d'aquesta llei». 

 
Tal com es desprén de la redacció, i sense que la norma haja sigut 

objecte de remissió a l'Administració General de l'Estat, la incorporació d'una 
formació obligatòria només serà possible i exigible respecte dels Cossos de 
Policia Local, llevat que s'incorpore algun mecanisme convencional entre la 
Generalitat i l'Administració General de l'Estat que habilite aquesta formació 
obligatòria. 

 
D'altra banda, ha de modificar-se la redacció i, en lloc de fer-se 

referència a «les funcions dels quals tinguen relació amb animals de 
companyia», ha de fer-se una remissió expressa a la normativa que atribuïsca 
funcions concretes que tinguen relació amb els animals de companyia, ja que 
la referida expressió resulta summament vaga i inconcreta. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 

A l'article 33. Personal inspector. 
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La redacció de l'apartat 1 del precepte sobre l'exercici de les funcions 
inspectores per part del personal al servei de les administracions públiques 
assigna el caràcter d’«agent de l'autoritat», i que puga «recaptar» (sic) «la 
col·laboració, el suport, el concurs i la protecció que necessite dels cossos i 
forces de seguretat de l'Estat, i de les autoritats competents de les comunitats 
autònomes i de les corporacions locals o cossos policials autonòmics i locals». 

 
Del contingut final del text, en la versió en castellà, haurà de substituir-

se l'erroni «recaudar» per l'encertat «recabar». Així mateix, l'apartat 2 
determina que a requeriment o per autorització de l'autoritat competent tenen 
la consideració de personal inspector «els cossos i forces de seguretat». 
Aquesta redacció reitera el contingut de l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 
orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, que indica 
que «els membres dels cossos i forces de seguretat, a requeriment o per 
autorització de l'autoritat competent, tenen la consideració de personal 
inspector amb caràcter general». 

 
L'apartat 1 del mateix article 7 de la Llei orgànica 2/1986, determina 

que en l'exercici de les seues funcions «els membres de les Forces i Cossos de 
Seguretat tindran amb caràcter general legals el caràcter d'agents de 
l'autoritat». L'assignació d'agent d'autoritat respecte de qualsevol personal al 
servei de les administracions públiques resulta excessivament genèrica i, ja 
que en els programes de control i vigilància que corresponguen a la 
Conselleria competent en matèria de sanitat i benestar animal, és personal 
inspector el que està integrat en els serveis veterinaris oficials d'aquesta 
Conselleria, resultaria molt més adequat que l'assignació estiguera vinculada 
a un Cos o Servei concret. 

 
D'un altre costat, les referències a l'activitat de les Forces i Cossos de 

Seguretat de l'Estat en la matèria haurien aconsellat l'ús d'algun dels 
instruments de coordinació als quals es refereix el capítol III de la Llei 
orgànica 2/1986, o almenys la remissió de la norma a l'Administració General 
de l'Estat. 
 

A l'article 35. Competències i obligacions de l'Administració local i 
autonòmica. 

 
El capítol II efectua una autèntica assignació de les competències de les 

administracions, que hauria reclamat, com ja s'ha expressat, que la norma 
haguera comptat amb una convocatòria ad hoc a l'òrgan de col·laboració amb 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i que es recaptara l'opinió 
singular de les diputacions afectades.  

 
L'apartat 1 del precepte relaciona les nombroses competències 

municipals que es defineixen com a pròpies, i que formen una obligació 
municipal que no resulta objecte de cap consideració singular atesa la 
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dimensió, grandària i capacitat de qualsevol classe d'Ajuntament, i per tant 
exigibles les següents: 

 
a) Establir el cens de les espècies d'animals de companyia obligades a 

estar identificades; a aquest efecte podrà utilitzar la informació continguda en 
el Registre Supramunicipal d'Identificació d'Animals de Companyia de la 
Comunitat Valenciana mitjançant l'accés directe a la informació necessària. 

 
b) La recollida, l'acolliment i la gestió de qualsevol animal de companyia. 
 
d) Vigilar i inspeccionar els centres d'acolliment i establiments de venda, 

manteniment o cria d'animals de companyia d'acord amb les competències 
assignades. 

 
e) Vigilar i inspeccionar el compliment d'aquesta llei quant a la tinença 

d'animals de companyia per particulars en els termes establits en el títol II 
d'aquesta llei. 

 
f) Habilitar als jardins i parcs públics els espais adequats, degudament 

senyalitzats, per al passeig i l'esbarjo dels animals de l'espècie canina i vigilar 
l'ús i el manteniment adequats. L'ajuntament procurarà que els espais tinguen 
bancs i ombra, portes de seguretat i aigua potable i estiguen en condicions 
higienicosanitàries i de seguretat per a les persones. 

 
g) Comunicar a la Conselleria competent, per mitjà del procediment que 

s'establisca reglamentàriament, les dades referides als mitjans emprats i/o 
centres contractats per a la gestió d'animals abandonats del seu municipi, així 
com animals abandonats, acollits, daus, i nombre d'expedients sancionadors 
tramitats. 

 
h) Fomentar les entitats de protecció i defensa animal en el seu municipi 

i la formació i divulgació en matèria de protecció animal, així com els reglaments 
que la desenvolupen 

 
i) Denunciar totes les possibles infraccions administratives que es 

produïsquen per incompliment de present Llei i gestionar la tramitació dels 
oportuns expedients sancionadors d'acord amb l'article 45 de la present Llei. 
Per a això en funció de la dimensió i capacitat del municipi tindran una oficina 
i personal especialitzat necessari per si mateix o de manera mancomunada o 
per contractació de serveis o a través d'entitats supramunicipals o de la 
Diputació. 

 
j) Totes les competències i funcions assignades en aquesta llei i els 

reglaments que la desenvolupen». 
 



 36

Al marge que la relació haja de procedir a la correcta identificació de les 
lletres corresponents a l'apartat 1, al no existir lletra c), resulta clar, al nostre 
judici, que ja que l'Avantprojecte no contempla incidència pressupostària en 
els pressupostos de la Generalitat (Disposició addicional quarta «Incidència 
pressupostària i destí d'ingressos»), tant aquestes obligacions com aquelles 
altres que també apareixen disperses en altres preceptes de la norma (per 
exemple el que disposa el precedent article 32, sobre l'obligació de totes les 
administracions d'establir plans i programes d'inspecció i control, o l'article 
30, sobre campanyes d'educació, sensibilització i divulgació de la Llei), o que 
es refereixen al desenvolupament reglamentari, l'aplicació del 
desenvolupament de la norma en seu municipal resultarà vinculada als 
recursos que puga destinar cada Ajuntament, siguen o no procedents de 
gravamen o sanció, o les ajudes procedents de l'assistència de les diputacions. 

 
L'Informe de la Direcció General d'Administració Local de 21 de juliol 

de 2020 advertia que l'apartat 4 de l'article de la Llei 7/1985 assenyalava que 
la Llei «ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per a assegurar la 
suficiència financera de les entitats locals sense que això puga comportar, en 
cap cas, una major despesa de les administracions públiques». Per això 
reclamava respecte de la inicial Memòria econòmica una major concreció dels 
impactes financers i del compliment dels principis d'estabilitat, sostenibilitat 
financera i eficiència del servei, que no corresponia realitzar a aquesta 
Administració Local. 

 
No obstant això, i en la mesura en què l'augment de costos resulta 

notori, i amb base en l'atribució de competències ex novo per a la 
implementació del «sacrifici 0» en els 542 municipis de la Comunitat, indicava 
«que es contemplara una previsió o dotació econòmica per la Generalitat, a fi de 
donar compliment al principi de suficiència financera en garantia de 
l'autonomia local des de la perspectiva de l'atribució de noves atribucions i 
funcions que caldria qualificar com a competències pròpies dels municipis, en 
matèria de protecció i benestar animal, per l'Avantprojecte de llei». 

 
L'informe de la Direcció General de 30 de juliol de 2020, d'adaptació del 

text a les consideracions de l'anterior Informe es pronuncia en el següent 
sentit: 

 
«En relació amb la suficiència financera i disposició addicional quarta 

apartat primer i la recomanació que es contemple una previsió o dotació 
econòmica per la Generalitat, a fi de donar compliment al principi de suficiència 
financera en garantia de l'autonomia local des de la perspectiva de l'atribució 
de noves atribucions i funcions com a competències pròpies municipals la 
valoració inicial de l'avantprojecte prevee (sic) un equilibri pressupostari per a 
les arques municipals mitjançant els instruments financers que dota 
l'avantprojecte als municipis per a fer front als costos de l'aplicació de la llei. No 
obstant això en la tramitació legislativa el text actual pot patir les modificacions 
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que estime oportunes en aquest sentit el poder legislatiu, que aprova els 
pressupostos generals de la Generalitat, quant a la font de finançament de les 
competències i funcions establides en aquest avantprojecte de llei». 

 
De conformitat amb l'exposat, considerem que l'impacte econòmic de la 

norma, respecte de les obligacions que s'assignen com a competència pròpia, 
es trasllada en exclusiva a les entitats locals sense cap previsió de 
finançament i considerar que no existeix impacte pressupostari per a la 
Generalitat, no sent suficient, al nostre judici, que, ateses les acreditades 
obligacions addicionals que s'assignen, es facen dependre de les taxes 
municipals, o del resultat de la tramitació parlamentària de l'avantprojecte de 
llei. 

 
En segon lloc, cal significar que entre les competències identificades 

com a pròpies de la Conselleria competent en matèria de sanitat i benestar 
animal, figuren les següents: 

 
«d) Establir mesures d'ajuda i suport en les entitats locals i entitats de 

protecció i defensa animal. 
 
f) La gestió, en col·laboració amb els cossos i forces de seguretat, d'un 

registre de persones i entitats inhabilitades o que hagen comés infraccions i 
delictes de maltractament cap als animals en la Comunitat Valenciana. Aquest 
registre s'haurà de desenvolupar reglamentàriament». 

 
Del text de la versió en castellà ha de substituir-se el «defensa», per 

«defensa» de la lletra d), potser procedent d'una traducció automàtica del text 
entre les dues versions, aclarint que les mesures d'ajuda i suport ho són «a» 
les entitats i no «en» les entitats, resultant incoherent que el grau de concreció 
de les competències pròpies municipals, i que representarà un evident 
increment de la despesa a realitzar per les entitats locals, se salde amb una 
escassa concreció de les mesures d'ajuda que haja d'incorporar la Conselleria. 

 
Finalment, la lletra f) sobre la naturalesa d'aquest Registre, i la gestió 

en col·laboració amb «els cossos i forces de seguretat», no consta que haja 
sigut objecte d'informe per part de cap cos policial i, sens dubte, la 
participació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat no ha comptat amb 
cap procés de consulta prèvia. En incorporar dades personals, el 
desenvolupament reglamentari haurà de remeiar aquest dèficit. 

 
En tercer lloc, i així mateix qualificades com a competències pròpies de 

les diputacions en la matèria, l'apartat 3 del precepte identifica les següents: 
 
«a) Atorgar ajudes financeres o subvencions als ajuntaments per al 

compliment de les finalitats d'aquesta llei. 
 



 38

b) L'assistència i col·laboració que necessiten els ajuntaments en relació 
amb la incoació i instrucció dels expedients sancionadors, en la seua funció 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica en els municipis, així com 
la gestió de la recaptació, si escau, per via executiva segons s'acorde amb els 
ajuntaments. 

 
c) Totes les competències i funcions assignades en aquesta llei i els 

reglaments que la desenvolupen». 
 
Sens dubte, l'atribució de l'obligació de l'atorgament d'ajudes financeres 

o subvencions als ajuntaments a les quals es refereix la lletra a) hauria 
reclamat l'acreditació de la contradicció. 
 

A l'article 36. Classificació de les infraccions. 
 
Entre les infraccions qualificades com a lleus es troben les següents: 
 
«r) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establits en 

aquesta llei sempre que no estiga qualificat com a greu o molt greu. 
 
z) Qualsevol particular que tinga constància dels animals atropellats no 

morts o ferits en via pública i no ho comunique a l'ajuntament o als cossos i 
forces de seguretat o protecció civil». 

 
Tal com ja hem indicat en relació amb el transport, l'absència d'una 

identificació exacta dels requisits necessaris per al transport dels animals que 
s'efectua en l'article 9, impedeix, en pura lògica, que la seua vulneració puga 
qualificar una conducta i, per tant, hauran de quedar identificats. 

 
En relació amb la lletra z), a més de remeiar que la comunicació haja 

de ser realitzada «a» i no «en» els cossos i forces de seguretat o protecció civil, 
correspondria una millor definició de la força policial actuant, doncs, en cas 
de produir-se l'atropellament en una via interurbana, aquesta competència 
resulta atribuïda a l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil. 

 
A l'article 43. Responsabilitat jurídica civil i penal (sic). 
 
De la redacció del títol del precepte haurà de substituir-se la referència 

al càstig propi de les competicions esportives definit com a «penal», per a 
modificar-la a la identificació de la responsabilitat penal. 
 

La redacció de l'apartat 1 és la següent: 
 
«La imposició de qualsevol sanció per les infraccions administratives 

establides en aquesta llei no exclouen les eventuals responsabilitats civils i 
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penals i la indemnització de danys i perjudicis que puguen correspondre al 
sancionat». 

 
La redacció haurà d'assegurar la següent adequada concordança: 
 
«La imposició de qualsevol sanció per les infraccions administratives 

establides en aquesta llei no exclou les eventuals responsabilitats civils i penals 
i la indemnització de danys i perjudicis que puga correspondre al sancionat». 

 
La redacció de l'apartat 2 és del següent tenor literal: 
 
«Les administracions públiques hauran de posar en coneixement de la 

jurisdicció penal o fiscalia els fets que puguen ser constitutius de delictes o 
suposen indicis d'aquests». 

 
Com que el nostre Codi Penal incorpora la definició de les conductes 

susceptibles de ser constitutives de delicte (articles 337 i 337.bis), potser 
resultava adequada un esment o remissió al Codi Penal, podent ser més 
adequada una redacció alternativa similar a la següent: 

 
«Les administracions públiques, en el marc de les obligacions atribuïdes 

en la present Llei, exerciran les accions que corresponga davant la jurisdicció 
penal, o posaran en coneixement de la Fiscalia aquells fets que puguen ser 
constitutius dels delictes previstos en els articles 337 i 337.bis del Codi Penal». 

 
A l'article 45. Competència sancionadora. 
 
L'apartat 2 del precepte, sobre la competència sancionadora, identifica 

la següent iniciativa: 
 
«Els ajuntaments podran recaptar de les diputacions en la seua funció 

d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica en els municipis la 
designació d'un funcionari que preste serveis en la diputació provincial com a 
instructor d'aquests expedients sancionadors i que no serà dirigit per l'òrgan 
municipal competent». 

 
Com a conseqüència, sens dubte, de la falta de revisió de la traducció 

automàtica entre les dues versions del text, en valencià i castellà, aquest últim 
text presumeix que els ajuntaments puguen «recaudar» de les diputacions la 
designació d'un funcionari, quan al que, sens dubte, es refereix la norma és 
al fet que els Ajuntaments puguen «recabar» aqueixa mateixa designació. No 
consta tampoc que l'opinió de les diputacions haja sigut recaptada. 
 
 En qualsevol cas, el terme «recabar» ha de substituir-se per «solicitar», 
de manera que la Diputació serà qui decidisca si accepta o no la sol·licitud 
que se li formule. 
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A la disposició addicional primera. Publicitat de la llei. 
 
«L'Administració local i autonòmica haurà de programar campanyes 

divulgadores sobre el contingut d'aquesta llei entre els escolars i la ciutadania 
en general, així com prendre mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte 
als animals i a difondre'l i promoure'l en la societat en col·laboració amb les 
entitats de protecció i defensa dels animals». 

 
La redacció haurà d'assegurar l'adequada concordança sobre el fet que 

les administracions citades «hauran de», en plural, programar aquestes 
campanyes de divulgació, i substituir la referència al «respecto» als animals 
per «respeto», sens dubte procedent d'una mala traducció del valencià 
«respecte». 
 
 

A la disposició addicional tercera. Taxa municipal. 
 
En compliment del principi de legalitat pressupostària, el contingut del 

precepte habilita la següent possibilitat als ajuntaments: 
 
«Els ajuntaments poden gravar mitjançant una taxa municipal la tinença 

i la cria de l'espècie domèstica canina i felina per a sufragar les despeses 
derivades del compliment d'aquesta llei». 
 
 Ha de substituir-se el terme «grabar» pel de «gravar», que és el que 
resulta adequat al que estableix aquest article (imposar un tribut). 
 

D'un altre costat, el títol, en singular, de la disposició, no té en compte 
la previsió de la taxa prevista en l'article 23, corresponent a «les despeses 
causades per la recollida, l'acolliment i l'estada de l'animal en el centre 
d'acolliment, inclosos les despeses veterinàries necessàries». 

 
 
A la disposició addicional quarta. Incidència pressupostària i destí 

d'ingressos. 
 
Resulten d'aplicació les consideracions efectuades sobre l'impacte 

pressupostari de la norma sobre les entitats locals efectuada en l'observació 
realitzada al contingut de l'article 35. 
 
 

A la disposició addicional cinquena. Registre d'inhabilitats. 
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El contingut del precepte preveu la posada en marxa en un termini de 
dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei d'un «registre autonòmic 
d'inhabilitats per a la tinença d'animals de companyia per sentència judicial o 
resolució administrativa». 

 
Resultaria més adequat modificar el concepte d’«inhabilitats», pel 

d’«inhabilitacions», ja que, sense embuts, la inhabilitat resulta una condició 
que no precisa de cap resolució declarativa, mentre que la inhabilitació 
apareix associada en el nostre ordenament jurídic als efectes que es deriven 
d'un pronunciament judicial o administratiu. Cal ressenyar que l'article 
337.bis del vigent Codi Penal utilitza aquesta denominació: «El que abandone 
un animal dels esmentats en l'apartat 1 de l'article anterior en condicions en 
què puga perillar la seua vida o integritat serà castigat amb una pena de multa 
d'un a sis mesos. Així mateix, el jutge podrà imposar la pena d'inhabilitació 
especial de tres mesos a un any per a l'exercici de professió, ofici o comerç que 
tinga relació amb els animals i per a la tinença d'animals». 

 
 
A la disposició addicional sisena. Control de poblacions d'animals 

en l'entorn urbà. 
 
El tenor literal del precepte és el següent: 
 
«L'ajuntament, en l'àmbit de les seues competències, haurà de garantir la 

protecció de l'entorn. En l'aspecte ecològic, higienicosanitari i social es 
consideren justificades les accions i els mètodes que s'adopten per al control de 
les poblacions animals la proliferació dels quals resulte perjudicial o nociva per 
al ciutadà i els seus béns». 

 
Més enllà que la redacció haja de referir-se, en plural, als ajuntaments, 

i que la determinació i detall de les accions i mètodes per a complir amb 
l'obligació reclamarien una major concreció, la ubicació concreta de la matèria 
en la disposició addicional no resulta massa coherent, i potser justificaria la 
seua inclusió en l'article 35, sobre les obligacions dels ajuntaments. 
 
 

A la ubicació del contingut al qual es refereixen les disposicions 
addicionals setena, huitena, novena, desena, onzena i dotzena. 

 
Tal com ja s'ha mantingut en aquest Dictamen en la consideració 

genèrica sobre el contingut del present avantprojecte, i en les observacions 
realitzades respecte de l'objecte de la llei (article 1), resulta clar que aquest 
últim no s'esgota en la protecció, benestar i tinença dels animals de 
companyia, sinó que es projecta i s'aplica sobre altre tipus d'animals, i amb 
una visió expansiva sobre el benestar animal en una altra mena d'animals, 
en regular aspectes sobre l'ús d'animals de producció en competicions o 
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activitats culturals (Disposició addicional 9a), els animals usats en teràpia 
(Disposició addicional 7a), anellament d'ocells (Disposició addicional 10a), i 
prohibicions del tir de colom (Disposició addicional 11a) i d'espectacles 
circenses (Disposició addicional 12a). 

 
La integració de totes aquestes mesures sobre el benestar animal, que 

es projecten més enllà dels animals de companyia, juntament amb el 
contingut de l'article 8 («Prohibició de baralles d'animals i altres activitats»), 
entre les quals es troben el seu ús en baralles, sacrifici com a espectacle 
públic, o en atraccions firals amb animals lligats (lletres a) b) i c) del precepte), 
justificarien que l'avantprojecte efectuara una integració d'aqueix conjunt de 
mesures de benestar animal en el cos de l'articulat. 

 
 
A la disposició addicional setena. Animals usats en teràpia. 
 
El tenor literal del precepte preveu el següent: 
 
«Les espècies usades en teràpies per a intervencions assistides amb 

animals s'establiran reglamentàriament». 
 
De la redacció de l'article no es desprén una clara identificació de 

l'àmbit d'aplicació la determinació del qual es difereix a l'aprovació d'un 
Reglament, ni en quin puga consistir una definició de l'ús d'animals de 
manera terapèutica, de tal manera que se suggereix una redacció similar a la 
següent: 

 
«El règim jurídic de l'ús instrumental d'espècies animals en processos de 

naturalesa terapèutica serà establit mitjançant Decret del Consell». 
 
 
A la disposició addicional novena. Salvaguarda del règim de 

benestar animal. 
 
Amb independència de l'assumpció de la nostra anterior consideració 

sobre la inclusió en la part substantiva del text articulat d'una integració del 
conjunt de mesures que afecten altres mesures sobre benestar animal, no 
referides als animals de companyia, la redacció d'aquesta disposició 
qualificada com de salvaguarda del règim de benestar animal, reclama una 
més adequada identificació del seu objecte. 

 
La redacció proposada és la següent: 
 
«Aquesta llei s'aplica en el seu capítol 1 del títol II, el seu títol VII i el seu 

títol VIII també als animals de producció en el transcurs de competicions 
esportives o activitats culturals en les quals hi ha absència de normativa 
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general o específica de protecció del benestar animal aplicable a ells d'acord 
amb l'article 3.3 i sense perjudici de l'eventual existència altres mesures 
addicionals de protecció i benestar animal que puguen resultar aplicables en 
aquest últim cas». 

 
En garantia d'una millor comprensió de les obligacions de les entitats 

afectades per les competicions esportives o activitats culturals, se suggereix 
la següent redacció alternativa: 

 
«El contingut del capítol I del títol II, i els títols VII i VIII de la present Llei 

serà aplicable a les competicions esportives o activitats culturals en les quals 
participen animals de producció, en absència de normativa específica, i sense 
perjudici de l'existència d'altres mesures addicionals de protecció i benestar 
animal que puguen resultar d'aplicació». 

 
 
A la disposició addicional desena (sic). Anellament d'ocells. 
 
La numeració de la disposició, en la versió en castellà, converteix en 

«decena» (agrupació de deu unitats) el que hauria de ser la correcta numeració 
ordinal de la disposició com a «décima». Aquest error haurà de ser remeiat. La 
redacció resulta confusa, suggerint-se la següent versió alternativa: 

 
«La identificació d'ocells mitjançant l'anellament s'ajustarà a les normes 

reguladores pròpies de les federacions esportives o les associacions, entitats o 
federacions de selecció i cria d'aquests ocells, sense perjudici del necessari 
compliment de la normativa en matèria mediambiental i de protecció i sanitat 
animal, i si escau, amb l'obligació normativa d'altres sistemes d'identificació». 
 
 

A la disposició addicional onzena. Prohibició de tir al colom i altres 
ocells. 

 
En el marc de les mesures de protecció i benestar animal, no referides 

als animals de companyia, a les quals ens hem referit, la disposició addicional 
onzena incorpora la següent prohibició: 

 
«Es prohibeix la modalitat esportiva del tir al colom en les seues diferents 

especialitats i el tir a altres ocells que es desenvolupe amb els elements tècnics, 
mitjans i instal·lacions del tir al colom». 

 
Cal ressenyar que la present mesura, de naturalesa imperativa, amb 

prohibició de l'exercici d'una modalitat esportiva, no ha sigut objecte de 
motivació sobre les raons que justifiquen la seua inclusió en un text normatiu 
la finalitat del qual pretén ser la protecció dels animals de companyia.  
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És cert que les al·legacions de la Reial Federació Espanyola de Tir a Vol 
(núm. 20), sobre la importància cultural, social i econòmica de l'activitat van 
ser objecte de resposta en l'informe posterior, de la següent manera: 
«S'adjuntaran juntament amb la resta d'al·legacions a l'anunci de la prohibició 
del tir de colom a la Comunitat Valenciana (sic) dins de la tramitació del present 
avantprojecte perquè l'Advocacia de la Generalitat les valore». 

 
L'Informe de la Direcció General d'adaptació del text de la norma a les 

consideracions efectuades per l'Informe de l'Advocacia General de la 
Generalitat, ressalta l'absència de pronunciament, observació o objecció en 
aquest informe sobre el contingut de la present disposició addicional: 

 
«Es fa esment exprés que l'informe de l'Advocacia no es pronuncia sobre 

la disposició addicional onzena sobre prohibició del tir a colom i altres ocells i 
sobre la qual constaven en l'expedient que es va enviar a l'Advocacia les 
al·legacions de la Reial Federació Espanyola de Tir al Vol amb consideracions 
d'ordre jurídic». 

 
Hauria sigut desitjable un exprés pronunciament sobre aquest tema en 

el meritat Informe. 
 
Havent sigut contrastat que altres comunitats autònomes han aprovat 

mesures idèntiques en lleis de naturalesa similar (Llei 8/1991, de 30 d'abril, 
de protecció dels animals, de Canàries; Llei 6/1993, de 29 d'octubre, de 
protecció dels animals, al País Basc; Llei 5/2002, de 23 de maig, de protecció 
dels animals a la Comunitat Autònoma d'Extremadura; Llei del Principat 
d'Astúries 13/2002, de 23 de desembre, de tinença, protecció i drets dels 
animals; Llei 11/2003, de 24 de novembre, de protecció dels animals, a la 
Comunitat Autònoma d'Andalusia; Llei 4/2016, de 22 de juliol, de protecció 
dels animals de companyia de la Comunitat de Madrid; Llei 6/2017, de 8 de 
novembre, de protecció i defensa dels animals de companyia de la Regió de 
Múrcia; Llei 7/2020, de 31 d'agost, de benestar, protecció i defensa dels 
animals de Castella-la Manxa), ha d'advertir-se que la seua inclusió, tal com 
consta en l'Informe de la Conselleria proponent, va ser justificada per la 
inclusió en una disposició addicional, «perquè es considera que el colom no és 
un animal de companyia en ser un animal silvestre o de granja vinculat a una 
pràctica esportiva i ja està exclòs en camps de tir permanents de l'activitat 
cinegètica». 

 
En qualsevol cas, i amb caràcter singular, hem d'efectuar les següents 

consideracions: 
 
1. Al nostre judici, tal com ja hem sostingut de manera reiterada, les 

nombroses mesures amb les quals es procedeix a la regulació del règim jurídic 
referit a animals que no són de companyia, hagueren justificat que el text de 
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l'Avantprojecte incorporara una regulació singular i diferenciada, en el text 
articulat i no en les disposicions addicionals. 

 
2. En l'activitat que es pretén prohibir concorren una sèrie de 

característiques amb un perfil singular. D'un costat, no és una activitat de 
caça, de naturalesa cinegètica, i de l'altre, el tir de colom forma part de les 
diferents manifestacions en què pot consistir una activitat esportiva 
reconeguda en el nostre ordenament jurídic, la del tir a vol. 

 
3. No existeix pronunciament del nostre Alt Tribunal en la matèria, si 

bé resulta pertinent la cita de la Sentència 10/2019, del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 1 de Pontevedra, en la qual aquest òrgan va considerar 
en primer lloc la improcedència de plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat, 
per no concórrer els vicis al·legats en la demanda, amb la següent 
consideració: 

 
«Aquesta Llei es va dictar dins del marc competencial establit en l'article 

27.30 de l'Estatut d'autonomia de Galícia, aprovat per Llei orgànica 1/1981, de 
6 d'abril, en relació amb els articles 148.1.9) i 149.1.23 de la Constitució. 

 
No li resulta d'aplicació la doctrina establida pel Tribunal Constitucional 

en la seua sentència 177/2016, de 20 d'octubre. Aquesta sentència va declarar 
la nul·litat de la prohibició de celebració d'espectacles taurins establida en una 
llei catalana, després d'apreciar que 'l'Estat, en l'exercici, entre altres, de les 
seues competències derivades de l'art. 149.2 CE, ha adoptat un conjunt de 
normes, no controvertides competencialment davant aquest Tribunal, de les 
quals s'infereix que l'Estat ha declarat formalment la tauromàquia com a 
patrimoni cultural'. No se cita en la demanda cap norma estatal en la qual se li 
atribuïsca a la pràctica del 'tir al colom' la condició de patrimoni cultural 
espanyol, ni s'ha acreditat en aquest plet que ho siga en grau tal que impedisca 
la seua prohibició per les comunitats autònomes». 

 
De manera addicional, aquesta Sentència va considerar que la Llei no 

vulnerava els drets d'igualtat i d'associació, en considerar substancials les 
diferències entre el tir de colom i altres pràctiques cinegètiques, i ser possible 
que qualsevol interessat s'associe a determinades entitats: 

 
«Com s'ha dit, existeixen diferències substancials entre les 

característiques dels tornejos de 'tir al colom' com el pretés a l'illa de Toxa i les 
pràctiques cinegètiques autoritzables regulades en la Llei 13/2013, de 23 de 
desembre, de caça de Galícia (delimitació de TECOR, condicions específiques 
de les zones per a caça esportiva, etc.). 

 
Quant al dret d'associació, la norma gallega no impedeix de cap manera 

que qualsevol interessat s'associe a les actores, sense perjudici que puga 
condicionar o prohibir, amb la legitimitat de la potestat legislativa, una 
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determinada pràctica esportiva. L'encert o desencert del legislador en l'opció 
política triada serà més o menys opinable, però no per això podrà ser titllada 
d'inconstitucional. Això sense perjudici que a més, com ha assenyalat l'advocat 
de l'Estat, les actores encara tenen l'opció desenvolupar a Galícia diferents 
opcions de "tir al vol" que no comporten la mort d'ocells». 

 
4. Per tant, el que es dedueix de la prohibició continguda en el precepte 

és que en el territori de la Comunitat Valenciana, a partir de l'entrada en vigor 
de la norma, resultarà prohibida la modalitat esportiva del tir de colom i 
qualsevol classe de tir a altres ocells, qualsevol que siga el seu nom, si es 
desenvolupa «amb els elements tècnics, mitjans i instal·lacions del tir al colom». 
 

5. Al no tractar-se d'una activitat de naturalesa cultural i patrimonial 
com la tauromàquia, sobre la qual podrien ser aplicables les referències 
contingudes en les SSTC en la matèria, resulta necessari dilucidar la 
repercussió que sobre aquesta matèria puga tindre el fet de l'existència d'una 
Federació Espanyola de Tir a Vol i una Federació Autonòmica, i si el fet de la 
prohibició comporta algun tipus de restricció a la competència legislativa en 
la matèria. 

 
6. La Resolució de 8 de juny de 1994, de la Secretaria d'Estat-

Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es disposa la 
publicació dels Estatuts de la Federació Espanyola de Tir a Vol, comporta que 
la seua Comissió Directiva aprova els seus Estatuts i autoritza la seua 
inscripció en el Registre d'Associacions Esportives, de conformitat amb el que 
preveu l'article 31.7 de la Llei de l'Esport, i article 12.3 del Reial decret 
1835/1991, de 20 de desembre, sobre federacions esportives espanyoles, sent 
el seu article 1 del següent tenor: 

 
«La Federació Espanyola de Tir a Vol és l'entitat que regeix la pràctica i 

foment de l'esport del tir amb armes de caça en les especialitats següents: El 
tir de colom -en les diverses disciplines de colom vivent o artificial- i el tir d'altres 
ocells que es desenvolupe amb els elements tècnics, mitjans i instal·lacions 
contemplats en el Reglament de tir de colom; el tir a vol de solta; el tir d'hèlices 
i aquelles altres modalitats de tir esportiu amb armes de caça, existents o que 
es puguen crear conforme a l'ordenament jurídic vigent i disposicions dels 
organismes internacionals corresponents. La Federació Espanyola de Tir a Vol 
ostenta la representació d'aquests esports com a únic ens legitimat per a 
representar l'Estat espanyol davant les organitzacions esportives 
internacionals corresponents, com la FITASC, de la qual és membre». 

 
D'això es desprén que existint una modalitat esportiva reconeguda en 

l'àmbit estatal, com és el tir a vol, que comprén entre altres pràctiques la del 
tir de colom, resulta evident que la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de l'esport 
de la Comunitat Valenciana, empara l'existència d'una federació per cada 
modalitat esportiva que resulte reconeguda (article 62), i que en el cas de la 
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Comunitat Valenciana, la Federació de la Caça de la Comunitat Valenciana 
té, exarticle 7 dels seus Estatuts, la competència sobre una especialitat 
esportiva reconeguda, com és la del tir al vol en tota la seua extensió, i que 
com a tal està reconeguda com a modalitat esportiva. 

 
L'article 63 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física 

de la Comunitat Valenciana preveu que la constitució d'una federació 
esportiva requerisca la prèvia autorització de l'administració competent en 
matèria d'esport, que la concedeix o denega amb base en una sèrie de criteris, 
entre els quals es troba a) «el reconeixement previ de la modalitat esportiva en 
la Comunitat Valenciana», i e) «l'existència de la modalitat esportiva oficialment 
reconeguda en l'àmbit estatal». 

 
L'article 42 del Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, reprodueix 

el contingut de la Llei i, per consegüent, els mateixos criteris. 
 
Això suposa, sense cap gènere de dubtes, al nostre judici, que la 

prohibició del tir de colom únicament pot projectar-se sobre la pràctica 
extraesportiva, perquè no resulta lògic que, existint una modalitat esportiva 
reconeguda a nivell autonòmic i en l'àmbit estatal, la legislació sectorial 
autonòmica puga condicionar la normativa esportiva concurrent, de tal forma 
que per a això seria necessari que la pròpia Administració iniciara prèviament 
un procediment ad hoc per a la revocació de l'autorització de la federació 
esportiva en l'àmbit autonòmic i, si escau, poguera instar de l'Estat la 
revocació del mateix reconeixement del tir de colom com a modalitat esportiva 
oficialment reconeguda en l'àmbit estatal. 

 
L'article 8 de la Llei 2/2011 preveu que el Consell Valencià de l'Esport 

resulta competent, entre altres qüestions, per al reconeixement i qualificació 
de les modalitats esportives, o l'autorització i denegació de la constitució de 
les federacions esportives, no constant el pronunciament de la Conselleria 
competent en matèria d'esport, respecte de la repercussió de la prohibició en 
matèria esportiva. En tals condicions, i fins i tot sent conscients de la 
legitimitat d'una opció normativa en aquest sentit, i que la pràctica del tir de 
colom no revist la protecció cultural i patrimonial de la tauromàquia, la 
prohibició pretesa no compta amb la motivació suficient que impedisca 
afirmar que incorre en conflicte notori de competències respecte de les 
previstes en l'article 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, i de manera 
singular amb el reconeixement de l'existència de modalitats esportives 
exarticle 8.b) d'aquesta Llei. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial, a l'efecte del que disposa 

l'article 77.3 del nostre Reglament. 
 
 

A la disposició addicional dotzena (sic). Espectacles circenses. 
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El títol ordinal de la disposició haurà de modificar-se pel de «dotzena» 

en castellà. 
 
Aquesta disposició, com ja sigut reiterat, justificaria la seua inclusió en 

un apartat singular, juntament amb la resta de preceptes referits al benestar 
o protecció dels animals que no són de companyia. 

 
El tenor literal del precepte resulta el següent: 
 
«Es prohibeixen els espectacles circenses amb tot tipus d'animals, de 

companyia, de producció o de la fauna silvestre, inclosos els animals 
salvatges». 

 
Sent legítima aquesta opció normativa, hauria de considerar-se que 

altres normes autonòmiques en la matèria addicionen quant al contingut de 
la prohibició de l'ús d'aquests animals no sols en els espectacles circenses 
sinó també a l'ús instrumental dels animals en la fotografia ambulant. 
 
 

A la disposició transitòria segona. Nuclis zoològics. 
 
 La referència als títols V i VI és errònia, ja que els nuclis zoològics estan 
regulats en el títol III, titulat precisament així, la qual cosa haurà de corregir-
se. 
 
 

A la disposició transitòria quarta. Vigència transitòria de 
determinades disposicions reglamentàries. 

 
La confusa redacció incorpora el terme promulgació, reservat a la llei, 

confonent vigència, aprovació i promulgació. Seria molt més adequada i 
clarificadora una redacció similar a la següent: 

 
«Mentre no s'aprove el desenvolupament reglamentari de la present Llei, 

continuaran vigents les normes de desenvolupament reglamentari de la Llei 
4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de 
companyia». 
 
 

A la disposició final primera. Desenvolupament reglamentari. 
 
També a conseqüència de l'exercici de la traducció entre les diferents 

versions, la versió en castellà de la disposició és del següent tenor: 
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«Es faculta el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al 
desenvolupament i l'execució d'aquesta llei». 

 
Dos són els aspectes a remeiar en la redacció del precepte. D'un costat, 

i en coherència amb la denominació estatutària l'habilitació per al 
desenvolupament reglamentari haurà d'efectuar-se «al Consell», denominació 
exclusiva del Govern valencià exarticle 20 de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 

 
D'una altra part, la redacció final hauria de limitar-se al que preveu el 

títol del precepte, que tan sols preveu el desenvolupament reglamentari, 
doncs, clarament, l'execució de les mesures previstes en el text normatiu no 
resulta tan sols una facultat del Consell, sinó que comprén la Conselleria 
competent en la matèria, als municipis, diputacions provincials i fins i tot les 
mancomunitats. 
 
 
 Aspectes de redacció 
 
 Recomanem que es faça una revisió des del punt de vista lingüístic del 
text de la norma. Al llarg d'aquest dictamen s'han anat assenyalant alguns 
errors, motivats, sens dubte, perquè l'esborrany remés és una traducció del 
text en valencià. Un altre error degut a aquesta mateixa causa, que no resulta 
tan evident com els assenyalats, consisteix en la transformació del present de 
subjuntiu en present d'indicatiu, a conseqüència que en valencià en molts 
verbs existeix coincidència entre tots dos temps verbals. Així, per exemple, en 
l'article 7 m) es diu « que implican crueldad », quan realment hauria de dir-se 
« que impliquen crueldad », o en l'article 43. 2 es diu « puedan ser constitutivos 
de delitos o suponen indicios », quan hauria de dir-se « supongan indicios » (en 
valencià la forma «impliquen» i «suposen» és la mateixa per a indicatiu i 
subjuntiu, sent, en canvi, diferents en castellà i havent utilitzat el traductor 
automàtic l'opció de l'indicatiu en lloc de la del subjuntiu). 
 

S'han formulat les següents observacions essencials: 
 

- al procediment, per la falta de contradicció en relació amb les 
entitats locals 

 
- tres de caràcter general: a la falta de contradicció en relació amb les 

entitats locals, al caràcter subjectiu d'algunes prohibicions previstes 
en la norma (que es concreta en els articles 5, apartat 15a, 7.g), 7.m), 
7.t), 7.o), 8, paràgraf 1r 8.c, 17.1), 36.3.q) i 36.4.h); i a l'atribució de 
competències i funcions a les entitats locals (que es concreta en els 
articles 16, 17, 22 al 25, 30.1, 32, 33, 35.1, 35.3, 36, 45.1, 45.2 i en 
la disposició addicional quarta) 
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- a l'article 5 apartats 2 i 15 
 
- a l'article 7 lletra t), extensiva a l'article 36.3.q) 
 
- a l'article 17 apartat 1 
 
- a l'article 27 apartats 1 i 2 
 
- a l'article 29 
 
- a l'article 31 
 
- i a la disposició addicional onzena. 

 
 

 
III 

CONCLUSIÓ 
 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que l'Avantprojecte de llei de la Generalitat, sobre protecció, benestar i 

tinença d'animals de companyia resultarà conforme amb l'ordenament 
jurídic, sempre que s'atenguen les observacions essencials efectuades. 
 
 V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 3 de març de 2021 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT 
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. 
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VOT PARTICULAR 
 
 

Que formula el conseller Enrique Fliquete Lliso al Dictamen expedient 
2/2021 aprovat pel Ple del Consell de 3 de març 2021, relatiu a l'Avantprojecte 
de llei de la Generalitat, sobre protecció, benestar i tinença d'animals. 
 

 

Discrepe respectuosament de l'observació general essencial realitzada 
a l'article 29 de la norma que regula el Consell Assessor i Consultiu, sobre la 
necessitat de realitzar una referència expressa a la composició equilibrada 
d'aquest òrgan col·legiat, amb fonament en els següents motius: 
 

 

En primer lloc aquest Consell crida l'atenció sobre l'omissió d'una 
referència a la composició equilibrada de dones i homes, en el Consell 
Assessor i Consultiu que es regula en l'article 29 de la norma. Segons el parer 
del Consell, ha de recollir-se expressament que tals òrgans hauran de 
respectar el principi de presència equilibrada entre homes i dones, i ho 
considera essencial a l'efecte de l'article 77 del Reglament d'aquest Consell 
Jurídic. 
 

No obstant això tal omissió, aquest conseller no considera necessari que 
l'esment conste expressament en la norma, com a prevenció expressa de 
compliment de l'ordenament jurídic, respecte a la previsió de l'article 10, Llei 
Valenciana 9/2003, de 2 d'abril (d'ara en avant LV Igualtat) per a la igualtat 
entre dones i homes. Que no s'esmente expressament en la norma que, per a 
la composició dels Consells, «procuraran (…) que existisca una presència 
paritària de dones i homes» no implica, de cap manera, la presumpció 
d'incompliment de tal previsió, perquè la recomanació opera sense que siga 
necessari consignar-ho expressament en la norma. Està establit en la llei, i 
per tant, reiterar el que ja indica la llei és redundant i innecessari. 
 

Però, a més, la previsió de l'article 10 de la Llei 9/2003, fa referència al 
moment del nomenament o la designació de persones per a constituir o formar 
part d'òrgans o institucions, on es procurarà que, amb aquest nomenament, 
existisca representació paritària de dones i homes. No és una exigència 
relativa a la configuració de l'òrgan col·legiat, sinó que el compliment del que 
estableix l'article 10 Llei 9/2003 és un suggeriment o recomanació dirigida 
als qui han de realitzar els nomenaments. Si es manté el suggeriment que 
planteja aquest Consell, i segons el seu raonament, no sols és l'article 10 LV 
Igualtat el que ha de ser esmentat en el textual de la norma, sinó que 
justificaria que tots els preceptes de tots els projectes normatius, efectuaren 
una crida expressa a sotmetre's a totes les normes d'aplicació. I no és el 
principi de composició equilibrada l'únic al qual se sotmet l'Administració. 
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Privilegiar aquest, amb l'esment exprés, suposa desplaçar i ometre altres 
preceptes, mandats i principis, que són igualment aplicables. 

En conseqüència, si el comentari plantejara un esment exprés perquè 
es procure la presència paritària de dones i homes, aquest no resultaria 
contrari a l'ordenament jurídic, però tampoc necessari, perquè prejutja la 
necessitat d'advertir a l'Administració de l'incompliment de la llei si no es 
procura aquesta presència equilibrada en els nomenaments de membres que 
integren els òrgans col·legiats. I tal presumpció d'il·legalitat no és admissible 
en el nostre model constitucional. En qualsevol cas, el terme a utilitzar no 
seria «garantir» una presència equilibrada, sinó «procurar» una presència 
equilibrada, perquè aqueix és el tenor literal dels preceptes legals que donen 
cobertura jurídica a l'observació realitzada. 
 

 
En segon lloc, motiva la meua discrepància, no el fet de la necessitat 

d'incorporar el principi de composició equilibrada, sinó en la qualitat 
d'essencial que irroga a l'observació, i la converteix en una obligació jurídica, 
la inobservança de la qual determinaria que el projecte normatiu s'aprovara 
«oït el Consell Jurídic Consultiu». 
 

Per al correcte enfocament de la qüestió, s'ha de partir del significat de 
l'essencialitat de les observacions que realitza el Consell. El Reglament del 
Consell Jurídic Consultiu, estableix, en el seu article 77, que «Les 
observacions essencials són l'objecció del Consell Jurídic Consultiu a aquells 
preceptes d'un projecte normatiu que pogueren comprometre la plena 
observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la resta de l'Ordenament 
jurídic. La inobservança de les observacions essencials comportarà que la 
resolució que s'adopte haja de seguir la fórmula “Oït el Consell Jurídic 
Consultiu”». Les observacions essencials són l'obstacle jurídic de major 
intensitat que pot plantejar aquest Consell a un projecte normatiu. Les 
observacions essencials impliquen la major objecció d'aquest Consell a 
aquells preceptes la redacció dels quals poguera comprometre la plena 
observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la resta de l'Ordenament 
jurídic. 
 

En conseqüència, quan s'efectua una observació essencial, s'està 
advertint de l'existència d'alguna disconformitat entre el projecte objecte de 
Dictamen, i la resta de l'ordenament jurídic, la inobservança del qual seria 
causa d'una infracció d'aquest. Una disconformitat que vindrà establida per 
contravenció de normes de rang superior (principi de jerarquia) o del mateix 
rang (principi de competència). 
 

Així, establir com a essencial la necessitat de consignar expressament 
en la norma el principi de presència equilibrada de dones i homes en la 
composició dels òrgans col·legiats, implicaria l'existència d'un mandat en 
norma superior que exigira de manera imperativa que la norma continguera 
tal esment, de tal forma que la seua no incorporació al projecte suposaria la 
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infracció d'ordenament jurídic. No obstant això, no existeix aquest mandat 
imperatiu, ni és una obligació jurídica, ni és exigible la consignació de tal 
principi en el text normatiu, ni és inexcusable la seua aplicació. 

 

Aquest conseller ha defensat -enfront del criteri majoritari del Ple- que 
no existeix mandat imperatiu que establisca que la presència equilibrada de 
dones i homes constituïsca una obligació jurídica, ni siga inexcusable la seua 
aplicació. La LO d'Igualtat, en el seu article 14.4, estableix com un «criteri 
general» d'actuació dels poders públics «la participació equilibrada de dones i 
homes en les candidatures electorals i la presa de decisions». Aquest «criteri 
general», com el seu propi nom indica, suposa un principi d'actuació, la 
dimensió del qual no és la imposició d'una obligació directa, sinó que 
determina una pauta que hauran de seguir els poders públics, la concreció 
dels quals s'efectua en altres preceptes de la pròpia Llei.  

 
L'article 16 LO d'Igualtat, intitulat «nomenaments realitzats pels poders 

públics», concreta el criteri general de l'article 14, sobre la presència 
equilibrada de dones i homes per al nomenament -per part dels poders 
públics- de càrrecs de responsabilitat. Textualment indica que «els poders 
públics procuraran atendre el principi de presència equilibrada de dones i 
homes en els nomenaments i designacions dels càrrecs de responsabilitat que 
els corresponguen». Igualment, la LV d'Igualtat, en el seu artilce 10 utilitza 
idèntica literalitat en l'acció de procurar la representació paritària de dones i 
homes: «Les Corts Valencianes i el Consell de la Generalitat procuraran en el 
nomenament o designació de persones, per a constituir o formar part d'òrgans 
o institucions, que existisca una presència paritària de dones i homes». 
 

Si la LV Igualtat i la LO Igualtat utilitzen el terme «procurar» caldrà 
impetrar en el significat concret del terme «procurar», triat tant pel legislador 
bàsic estatal com pel legislador autonòmic, i si guarda coherència amb el valor 
jurídic del «criteri general d'actuació» de l'article 14.4 de la mateixa llei 
orgànica. 
 

Així el «criteri general d'actuació» que estableix l'article 14.4 de la LO té 
un valor jurídic programàtic, segons expressa el propi preàmbul de la norma, 
en considerar-ho com a «pauta d'actuació» o «criteri d'orientació de les 
polítiques públiques». La Sentència de 23 de febrer de 2010, del Tribunal 
Superior de Justícia Madrid, Sala Contenciosa Administrativa, considera que 
en la Llei Orgànica 3/2007 es «distingeix una part programàtica, per a 
orientar polítiques actives que promoga la igualtat i una altra consistent en 
regulacions específiques -entre les quals cal destacar de manera 
paradigmàtica la disposició addicional segona- que constitueixen vertaders 
mandats dirigits als qui participen en les relacions jurídiques a què es 
refereixen. El mer apartament o l'incompliment de les principis orientadors 
continguts en les normes d'aquesta naturalesa de la LO 3/2007, no pot donar 
lloc a l'anul·lació del decret de nomenament de consellers (…)» (F. J. 4t). 
D'aquesta manera, no cal admetre un pretés automatisme, que siga 
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consegüent a la consideració del principi general de presència equilibrada que 
ho convertisca en un deure d'obligació aplicable imperativament a tot supòsit. 
Tal automatisme ha sigut, a més, exclòs expressament pel Tribunal Suprem 
en afirmar que la seua naturalesa és la pròpia d'un principi rector o criteri 
orientador. 

La Sentència Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 de maig de 2016, 
en el seu fonament jurídic seté, indica que «El criteri de la preferència de les 
dones a igualtat de mèrits no opera amb rígid automatisme com una norma 
universal d'obligat i incondicionat desplaçament dels aspirants homes, però 
sí que opera com un principi rector de la decisió que exigeix que s'expliquen 
complidament, cas per cas, les raons per les quals es prescindeix 
casuísticament d'aqueixa regla». 
 

Tal pronunciament es reitera en la Sentència Tribunal Suprem, Sala 
Tercera, número 1136/2017 de 27 de juny de 2017 que va ser objecte de 
Recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional, on s'invocava la 
vulneració del dret fonamental a no ser discriminada per raó de sexe, 
prohibició constitucional de l'incís segon de l'article 14 CE, per inaplicació de 
les mesures d'acció positiva en favor de la dona. El Tribunal Constitucional, 
en el seu Acte 119/2018, de 13 de novembre de 2018, va inadmetre aquest 
Recurs d'empara en considerar que no existia vulneració del dret fonamental 
invocat. El mateix Acte, respecte a la representació equilibrada de dones i 
homes en els tribunals o òrgans tècnics de selecció, amb cita de la Sentència 
del Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de gener, indica que la clàusula 
de reserva s'interpretarà «com a garantia que, respecte dels membres de tals 
òrgans de selecció, complirà sempre amb els principis constitucionals de 
mèrit i capacitat (art. 103.3 CE), perquè si això no fora possible puntualment 
haurà de trencar-se amb la regla de proporció equilibrada en la constitució 
de l'òrgan». 
 

Aquest plantejament ha sigut el seguit en nombrosos pronunciament 
dels tribunals superiors de Justícia de tota Espanya. La invocació del «criteri 
general d'actuació» de l'article 14.4 de la L.O. 3/2007 per a instar l'anul·lació 
de nomenaments d'òrgans de selecció i càrrecs públics que no han complit 
amb el «criteri general» de presència equilibrada, o fins i tot per a anul·lació 
d'acords adoptats per aquests òrgans, ha sigut rebutjada generalment: 
Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana; 
Sala contenciosa administrativa, de 5 de febrer de 2019; la del Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid, Sala contenciosa administrativa de 14 
novembre de 2018; la del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria de 29 
desembre de 2016; la del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala 
contenciosa administrativa, de 29 de desembre 2016, entre altres. 
 

De la jurisprudència citada s'adverteix que l'article 14.4 de la LO 
Igualtat és un criteri general d'actuació el qual no determina mandat 
inexcusable, perquè la seua concreció, respecte al nomenament de càrrecs de 
responsabilitat, es converteix en «procuraran atendre» (art. 16) no en un 
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«hauran d'atendre». Per tant, des del criteri general, no s'extrau una obligació 
jurídica d'aplicar incondicionalment el principi de presència equilibrada, 
perquè el seu contingut es determina en altres preceptes de la pròpia Llei, i, 
si escau, en les seues normes de desenvolupament.  

 

I «procurar», en la primera accepció del terme (RAE), significa «Fer 
diligències o esforços perquè succeïsca el que s'expressa», això és, un actuar 
ordenat al fet que alguna cosa ocórrega, esgotant-se l'obligació en l'intent, i 
no en la realització efectiva, que seria la pròpia del mandat imperatiu. 
L'obligació de «procurar atendre» significa que els poders públics hauran 
d'esforçar-se per a atendre el principi de presència equilibrada, si bé l'acció 
que ha d'aconseguir-se, finalitat de l'acció de «procurar», és «atendre» el 
principi, i no la seua aplicació imperativa. La seua realització es condiciona a 
les circumstàncies del cas i a l'eventual concurrència d'altres valors o 
principis que puguen entrar en concurrència. S'ha d'intentar i no aconseguir-
ho només serà excusable si es donen raons fundades i objectives, degudament 
motivades. Transformar el terme «procurar» en un deure imperatiu, suposa 
alterar el significat pretés pel legislador orgànic, el qual va poder establir, com 
a obligació incondicionada, l'aplicació el principi de presència equilibrada en 
tot nomenament, però no obstant això, no ho va determinar com a tal. En 
conseqüència, són els poders públics els qui establiran les actuacions 
encaminades a atendre el principi general de presència equilibrada, i fer els 
esforços necessaris en tal sentit. 
 

És per això que considere que l'observació essencial realitzada, a més 
de ser innecessària, manca de l'essencialitat que se li irroga, segons l'article 
77 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu. 
 

 
València, 8 de març de 2021 
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