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VALORACIÓ DE LES APORTACIONS REBUDES EN EL TRÀMIT DE CONSULTA 
PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN AVANTPROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ 
DELS ANIMALS UTILITZATS PER A EXPERIMENTACIÓ I PER A ALTRES FINALITATS 
CIENTÍFIQUES, INCLOENT-HI LA DOCÈNCIA. 
 
 
ANTECEDENTS 

 
Aquesta iniciativa es dirigeix a actualitzar i millorar el règim jurídic aplicable a Catalunya sobre 
la protecció d’animals que puguin ser utilitzats per a l’experimentació i per altres finalitats 
científiques. Aquest règim, fins ara se circumscriu a allò que disposen la Llei catalana 5/1995, 
de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats 
científiques, i també el seu desplegament reglamentari, que ha estat realitzat mitjançant 
el Decret 214/1997, de 30 de juliol. 
 
L’aprovació de la legislació de l’any 1995 es va inscriure indubtablement en la línia més 
avançada de les regulacions que es coneixien en aquesta matèria. Tanmateix, transcorreguts 
25 anys des de que va ser aprovada s'han detectat diversos problemes i àmbits de millora que 
escauria afrontar i redreçar. 
 
Molt sintèticament, estan relacionats amb els aspectes següents: a) incorporar les innovacions 
que ara han de ser d’aplicació procedents del règim jurídic internacional, europeu i intern 
actualment aplicable a la protecció d'animals utilitzats per a l'experimentació i altres finalitats 
científiques, atès que hom pot constatar que ha sofert modificacions rellevants al llarg dels 
darrers anys. En aquest sentit, la seva actualització és especialment adient, atès que s’aprecia 
que els continguts de la llei catalana no estan  convenientment adaptats a les exigències que 
es deriven d’aquest nou marc jurídic. b) En conseqüència, l'absència d'una llei pròpia 
actualitzada implica la necessitat d'interpretar constantment els preceptes de la legislació 
catalana, amb el risc que això pot suposar d'inconsistències i incongruències. També obliga a 
aplicar sovint la legislació estatal bàsica en absència d'una norma catalana que incorpori les 
noves exigències. c) El temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 5/1995, l'absència de 
reformes rellevants en el text de la Llei catalana, i la magnitud de les modificacions que s'han 
produït en els àmbits internacional, europeu i estatal en els termes que s'acaben d'assenyalar, 
han convertit actualment a la Llei 5/1995 en una norma d'utilitat limitada. Es pretén, doncs, 
adaptar la normativa catalana a les necessitats presents, i reforçar-ne la seguretat jurídica, 
per tal que sigui actualitzada i coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. 
 
Aquesta iniciativa d’actualització vol incidir de manera especial en els aspectes relacionats 
amb: a) els principis aplicables a les actuacions que impliquin la utilització d’animals en 
procediments de recerca; b) les finalitats dels procediments; c) les condicions generals que 
han de ser garantides en l’allotjament i la cura dels animals; d) els animals utilitzats en els 
procediments; e) els aspectes aplicables a les autoritzacions i registres dels criadors, 
subministradors i usuaris; f) la formació; g) els procediments i projectes de investigació, 
incloent la seva avaluació; h) el seu seguiment; i) el règim sancionador. 
 
Per aquest motiu i d’acord amb el estableix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació i bon govern i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
els administracions públiques, es va procedir a la realització d’una consulta pública prèvia a 
l’elaboració de la norma.  
 
 



 
Es pretenia obtenir aportacions i observacions referents a: 
 

 El benestar dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats 
científiques. 

 

 Detectar eventuals millores que ofereixin una major protecció dels animals, incloent la 
formació del personal usuari d’aquests animals. 

 

 Identificar possibles reptes i oportunitats en l’aplicació del «principi de les tres erres», 
és a dir el reemplaçament, la reducció i el refinament. 
 

 Augmentar la informació disponible pels ciutadans en general i pels agents implicats 
en el coneixement sobre l’ús dels animals amb finalitats científiques. 

 
 
 
CONTINGUT DE LA CONSULTA  
 
La consulta incloïa unes preguntes amb l’objectiu d’obtenir informació de la ciutadania sobre 
aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei de 
protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, 
incloent-hi la docència, i fer-los partícips de com i en quines condicions s’utilitzen animals en 
investigació científica bàsica i aplicada, en àrees com la medicina i la veterinària: 
  

 Coneixeu iniciatives derivades del marc normatiu vigent que podrien millorar la 
protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques a Catalunya o potenciar els 
mètodes alternatius a l’experimentació amb animals? 

 

 Hi ha aspectes addicionals que seria convenient regular a la futura norma i que haurien 
de ser valorats per l’Administració de la Generalitat en el moment d’elaborar aquesta 
iniciativa? 

 

 S’haurien de preveure principis i objectius diferents als que actualment ja hi consten a 
la legislació actual? 

 

 Quines altres actuacions addicionals a les actualment previstes en el marc normatiu 
vigent considera d’especial gravetat i haurien d’estar incloses com a infraccions 
sancionables? 

 
 
 
RESULTAT DE LA CONSULTA  
 
El període en que va estar oberta la consulta al portal “Participa gencat” va ser del 22.09.2021 
al 22.10.2021. 
 
Durant aquest període no hi ha hagut aportacions. 
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VALORACIÓ DE LES APORTACIONS REBUDES 
 
No hi ha hagut aportacions. 
 
 
 
Antoni Ferran i Mèlich 
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
 
Signat electrònicament 
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