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les actuacions que regula el capítol 2 del títol IV de
la Llei 1/2003, per a assegurar-se que la Universitat
Abat Oliba CEU i els seus centres compleixen els requisits
que estableix la normativa vigent i que l’entitat promotora
de la universitat compleix els compromisos que ha adquirit.

2. La Universitat Abat Oliba CEU ha de co�aborar
en les tasques de seguiment i d’inspecció del depar-
tament competent en matèria d’universitats, al qual ha
de facilitar la documentació necessària i l’accés a les
insta�acions que, a aquests efectes, li siguin requerits.

3. D’acord amb el que estableix l’article 110 de la
Llei 1/2003, la revocació del reconeixement de la uni-
versitat, dels seus centres o ensenyaments correspon
a l’òrgan que els va autoritzar, amb l’audiència prèvia
de la universitat, d’acord amb el que estableix la dis-
posició addicional novena de la Llei orgànica 6/2001.
En tot cas, s’ha de garantir que l’alumnat pugui finalitzar
els estudis d’acord amb les regles generals per a l’ex-
tinció dels plans d’estudis.

4. El departament del Govern de la Generalitat com-
petent en matèria d’universitats ha de fer un seguiment
anual de la viabilitat econòmica de la Universitat Abat
Oliba CEU i ha de lliurar al Parlament les conclusions
de les auditories que s’hi facin.

Article 7. Variacions en las condicions del reconei-
xement.

1. El departament competent en matèria d’univer-
sitats ha de donar la conformitat a:

a) Els actes i els negocis jurídics que modifiquin la
personalitat jurídica o l’estructura de la Universitat Abat
Oliba CEU, o que impliquin la transmissió o la cessió,
entre vius, total o parcial, a títol onerós o gratuït, de
la titularitat directa o indirecta pel que fa a la universitat.

b) El canvi de denominació i d’emplaçament dels
centres docents propis o adscrits de la universitat.

2. La Universitat Abat Oliba CEU ha de comunicar
al departament competent en matèria d’universitats els
canvis que es puguin produir en la seva situació patri-
monial i en la seva regulació específica de beques, ajuts
i crèdits a l’estudi i a la recerca.

3. La Universitat Abat Oliba CEU també ha de comu-
nicar al departament competent en matèria d’universitats
els canvis que hi puguin haver en els compromisos que
l’entitat promotora va adquirir en so�icitar el reconeixe-
ment de la universitat i qualssevol altres que siguin exi-
gibles amb posterioritat al reconeixement.

Article 8. Finançament.

Atès que es tracta d’una universitat de titularitat pri-
vada, el Govern de la Generalitat no pot destinar cap
subvenció, ni per a despesa corrent ni per a inversions,
per al finançament dels ensenyaments de la Universitat
Abat Oliba CEU.

Article 9. Seu i emplaçament.

La seu de la Universitat Abat Oliba CEU és a la ciutat
de Barcelona i l’emplaçament de tots els seus centres
s’ha de situar, preferentment, a la comarca del Barce-
lonès.

Disposició addicional.

La programació de titulacions i l’oferta de places de
la Universitat Abat Oliba CEU no ha d’afectar, en cap
cas, la programació i l’oferta de places de les universitats
públiques catalanes.

Disposició transitòria primera. Extinció de l’adscripció.

1. Els efectes de l’adscripció del Centre Docent d’En-
senyament Superior Abat Oliba a la Universitat de Bar-
celona es mantenen fins que es concedeixi l’autorització

d’inici d’activitats de la Universitat Abat Oliba CEU. L’ex-
tinció dels efectes de l’adscripció es produirà d’acord
amb la planificació que, a aquest efecte, hagin acordat
el Centre Docent d’Ensenyament Superior Abat Oliba
i la Universitat de Barcelona.

2. S’ha de respectar en tots els casos el dret de
l’alumnat que cursi estudis en el centre adscrit en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei a finalitzar
els estudis d’acord amb les regles generals per a l’ex-
tinció dels plans d’estudis, i a obtenir el títol de la Uni-
versitat de Barcelona.

Disposició transitòria segona. Caducitat del reconeixe-
ment.

A l’empara del que estableix la disposició addicional
novena de la Llei orgànica 6/2001, el reconeixement
de la Universitat Abat Oliba CEU caduca si no se so�icita
l’autorització per a l’inici d’activitats a què fa referència
l’article 3 d’aquesta Llei en el termini de nou mesos
a partir de l’endemà de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
o bé si l’autorització és denegada per manca de com-
pliment dels requisits establerts per l’ordenament jurídic.

Disposició final primera. Desenvolupament.

S’autoritzen el Govern i el departament competent
en matèria d’universitats, en l’àmbit de llurs atribucions
respectives, a dictar les disposicions necessàries per a
desenvolupar aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003.

ANDREU MAS-COLELL, JORDI PUJOL,
Conseller d’Universitats,

Recerca i Societat
de la Informació

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3924, de 14 de juliol)

15899 LLEI 21/2003, de 4 de juliol, de foment de
la pau. («BOE» 189, de 8-8-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 21/2003, de
4 de juliol, de foment de la pau.

PREÀMBUL

L’Estatut d’autonomia de Catalunya expressa solem-
nement en el preàmbul: «El poble català proclama com
a valors superiors de la seva vida co�ectiva la llibertat,
la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’a-
vançar per una via de progrés que asseguri una qualitat
de vida digna per a tots els qui viuen, resideixen i tre-
ballen a Catalunya.
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La llibertat co�ectiva de Catalunya troba en les ins-
titucions de la Generalitat el lligam amb una història
d’afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les
llibertats públiques de la persona i dels pobles; història
que els homes i dones de Catalunya volen prosseguir
per tal de fer possible la construcció d’una societat demo-
cràtica avançada.»

L’exercici de les llibertats només és possible quan
regna la pau, com ens recorda l’article 28 de la Decla-
ració universal dels drets humans, aprovada per les
Nacions Unides l’any 1948: «Tothom té dret a un ordre
social i internacional en el qual els drets i les llibertats
proclamats en aquesta Declaració es facin plenament
efectius». Aquesta mateixa declaració ja indica en el
preàmbul que «la desatenció i el menyspreu dels drets
humans han menat a actes de barbàrie que revolten
la consciència de la humanitat».

La pau és, però, un bé que només adquireix plenitud
quan és universal. En el context internacional actual hi
ha factors diversos que atempten contra la pau: la tensió
i les diverses formes de violència no paren d’augmentar
en un món perillosament sobrearmat i amb àrees que
tenen problemes de subalimentació; la producció i la
venda d’armament generen un comerç de gran impor-
tància econòmica; la desigualtat afavoreix els fanatismes;
la lluita acarnissada per a extreure i explotar les primeres
matèries justifica tota mena d’abusos i condemna a la
marginació i a la misèria sectors molt significatius de
la població d’arreu del món. Sovint, l’esperit bè�ic i la
confrontació s’insta�en en el si de la societat, cada vega-
da més competitiva i més insensiblement insolidària
envers els co�ectius marginats de les riqueses del desen-
volupament social.

Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en
l’abolició de la guerra i en el compromís d’arribar a acords
pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la
no-violència; la promoció dels drets humans; el respecte
dels drets dels infants; la promoció del desenvolupament
econòmic i social sostenible; la reducció dels desequi-
libris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la
construcció de la seguretat global i el desarmament pro-
gressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de les
generacions presents i futures; el respecte i el foment
de la igualtat de drets i oportunitats de les dones i els
homes, i l’eliminació de les formes de racisme, xenofòbia
i dels actes d’intolerància.

Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt
sovint a favor de la pau i la solidaritat internacionals.
Des d’expressions de solidaritat concretes en molts con-
flictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau,
com l’objecció de consciència al servei militar, la insub-
missió o l’objecció fiscal, entre altres. Alhora, però, sovin-
tegen les accions egoistes, que no mostren cap mena
de compromís pel que fa als problemes dels altres i
a la voluntat d’eliminar aquests problemes de soca-rel.
En aquest sentit, Catalunya es vol sumar als països impul-
sors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a
construir una societat en pau i es vol comprometre a
co�aborar positivament en el repte de substituir la cultura
de la violència per la cultura de la pau.

Mitjançant aquesta Llei també es volen complir les
aspiracions del poble de Catalunya expressades en el
preàmbul de l’Estatut de Núria, votat el 2 d’agost de
l’any 1931: «Els pobles d’Espanya, que són els més nous
en la comunió de les nacions lliures, on entraren per
una revolució sense altra empenta que la viril i irresistible
reivindicació de la pròpia sobirania de les urnes elec-
torals, voldríem els catalans que fessin en la Constitució
de la República la declaració més humana a favor d’a-
queixa aspiració universal que és la pau entre les
nacions».

Tots els pobles desitgen la pau. Ara bé, cal reconèixer
que aquesta aspiració no ha pogut evitar la generació

de conflictes. La pau només és possible si tothom fa
l’esforç generós d’intentar comprendre les raons de l’al-
tra part i de prestar-li ajut en moments de dificultat.

Aquesta Llei, com passa amb totes les aspiracions
elevades, ha quedat marcada per l’exigència d’opera-
tivitat i la voluntat d’entroncar-la amb la realitat i, sobre-
tot, de contribuir, amb un esforç sistemàtic pel que fa
a la informació, l’anàlisi, la comprensió i l’ajut, a eradicar
els conflictes que posin en perill la pau, a fer més just
el marc internacional actual i a fer arribar les aportacions
de Catalunya a tots els pobles del món.

Aquesta Llei s’estructura en tres capítols, dues dis-
posicions addicionals i dues disposicions finals. El capí-
tol I, de disposicions generals, estableix l’objecte de la
Llei i el seu àmbit d’aplicació, tant personal com material.

El capítol II, sobre les actuacions per al foment de
la pau, concreta les activitats que l’Administració de la
Generalitat i els ens locals, en funció de les competències
respectives, han de promoure per fomentar la pau en
els diversos àmbits que s’especifiquen en el capítol I.

El capítol III defineix la naturalesa del Consell Català
de Foment de la Pau com a òrgan consultiu i de par-
ticipació de Catalunya per al foment de la pau, n’estableix
les funcions, determina els representants que han d’in-
tegrar-lo i remet a la regulació per reglament de la con-
creció de la resta d’aspectes relatius a la composició,
l’organització i el funcionament.

Finalment, estableix que el Govern ha de presentar
al Parlament, en el termini de cinc anys, el projecte de
creació a Catalunya d’un institut internacional per la pau
o de l’estructura organitzativa que es consideri més ade-
quada per a contribuir al foment de la pau.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei.

1. El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat
en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions
i estats; la prevenció i la solució pacífica dels conflictes
i les tensions socials, i l’enfortiment i l’arrelament de
la pau i de la convivència són valors que han de guiar
l’activitat de l’Administració de la Generalitat i els ens
locals.

2. L’objecte d’aquesta Llei és establir les actuacions
que han de dur a terme l’Administració de la Generalitat
i els ens locals per tal de promoure la cultura de la pau
i el diàleg intercultural i interreligiós, contribuir a l’era-
dicació dels conflictes violents i tractar-ne les causes.

3. El foment de la pau ha d’anar lligat estretament
a la voluntat de promoure la justícia i la igualtat d’o-
portunitats, per la qual cosa cal que l’Administració pro-
mogui uns valors, unes actituds, uns comportaments i
uns estils de vida que facilitin una bona entesa entre
les persones i entre els co�ectius.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Amb la finalitat de fomentar la pau, la justícia, la igual-
tat i l’equitat, l’Administració de la Generalitat i els ens
locals, d’acord amb les competències respectives, han
d’actuar en els àmbits següents:

a) Els drets humans i les llibertats individuals i co�ec-
tives.

b) La convivència ciutadana, la promoció del diàleg
i la solució pacífica dels conflictes.

c) L’ensenyament i l’educació per la pau.
d) Els mitjans de comunicació social.
e) El foment del desarmament global.
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CAPÍTOL II

Actuacions per al foment de la pau

Article 3. Actuacions en l’àmbit dels drets humans i
les llibertats individuals i co�ectives.

L’Administració de la Generalitat i els ens locals, d’a-
cord amb les competències respectives en l’àmbit dels
drets humans i les llibertats individuals i co�ectives, han
de promoure:

a) La difusió de la Declaració universal dels drets
humans.

b) La difusió de la Declaració i la Convenció sobre
els drets de la infància.

c) El reconeixement dels drets econòmics, socials
i culturals de totes les persones.

d) La igualtat entre les dones i els homes.
e) La intensificació de mesures encaminades a eli-

minar les formes de discriminació i violència contra les
persones.

f) L’adopció de mesures que afavoreixin la integra-
ció dels immigrants a Catalunya.

g) La formació específica de les forces de seguretat
de Catalunya en matèria de drets humans.

h) La lluita contra el terrorisme, contra l’explotació
de les persones, contra la delinqüència organitzada, con-
tra la producció i el tràfic de drogues i contra el blanqueig
de diners i la corrupció.

i) L’afavoriment de la solidaritat efectiva amb totes
les persones i tots els pobles en guerra o sotmesos a
genocidi i violència.

j) L’eradicació de la pobresa i, sobretot, l’accés de
totes les persones als béns i els serveis necessaris per
a la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques.

k) Un desenvolupament humà sostenible i integra-
dor de les dimensions democràtica, econòmica, social
i mediambiental.

Article 4. Actuacions en l’àmbit de la convivència ciu-
tadana, la promoció del diàleg i la solució pacífica
dels conflictes.

L’Administració de la Generalitat i els ens locals, d’a-
cord amb les competències respectives en l’àmbit de
la convivència ciutadana, el foment del diàleg i la solució
pacífica de conflictes, han de promoure:

a) La coordinació interdepartamental o interadmi-
nistrativa per a l’elaboració i l’adopció de mesures a favor
de la pau i la solidaritat.

b) La mediació en els conflictes ciutadans en l’àmbit
municipal.

c) L’entesa, la solidaritat, la tolerància i la cooperació
entre els pobles i les nacions, especialment entre els
pobles de l’Estat espanyol, amb el foment de les aptituds
per al diàleg, la negociació, el consens i la solució pacífica
dels conflictes.

d) Estudis per a conèixer més a fons les pràctiques
i les tradicions culturals de totes les persones que viuen
a Catalunya.

e) El suport al voluntariat.
f) La creació de premis a les millors iniciatives a

favor de la pau.
g) L’establiment de convenis amb investigadors i

experts en la matèria d’arreu del món per a treballar
en el disseny de línies d’actuació per al foment de la
pau.

h) La coexistència religiosa i la reconciliació.
i) La participació activa en els organismes i els

fòrums internacionals de prevenció de conflictes i cons-
trucció de la pau.

j) La recerca sobre processos de negociació i media-
ció per a la solució pacífica dels conflictes i la consecució
de la pau.

k) Trobades, diàlegs, seminaris i altres activitats
encaminades a la solució pacífica dels conflictes violents.

l) Activitats de diplomàcia ciutadana o para�ela, des-
tinades a complementar el treball diplomàtic formal des
dels diversos àmbits.

m) La cooperació activa amb centres de recerca i
de construcció de la pau, en les tasques de foment de
la pau en contextos on hi ha conflicte.

Article 5. Actuacions en l’àmbit de l’ensenyament i l’e-
ducació per la pau.

L’Administració de la Generalitat i els ens locals, d’a-
cord amb les competències respectives en l’àmbit de
l’ensenyament i l’educació per la pau, han de promoure:

a) La difusió dels materials, les propostes i els docu-
ments que tinguin una rellevància especial en el camp
de l’educació, la investigació i la divulgació de la cultura
de la pau.

b) L’elaboració i l’aplicació de programes globals
d’educació per la pau adreçats a tota la població escolar.

c) L’aplicació dels criteris basats en la cultura de
la pau i del respecte mutu entre els pobles en l’elaboració
i la revisió dels llibres de text i de la resta de material
didàctic dels centres educatius, sota la supervisió del
departament competent en matèria d’ensenyament.

d) La instrucció dels infants des de ben petits sobre
els valors, les actituds, els comportaments i els estils
de vida, que els permetin resoldre qualsevol conflicte
per mitjans pacífics i amb un esperit de respecte per
la dignitat humana.

e) La formació de persones que vulguin traslladar-se
a països empobrits, en qualitat de co�aboradores, o bé
que vulguin fer tasques de prevenció de conflictes, de
construcció de la pau i de mediació i resolució.

Article 6. Actuacions en l’àmbit dels mitjans de comu-
nicació social.

L’Administració de la Generalitat i els ens locals, d’a-
cord amb les competències respectives en l’àmbit de
la comunicació social, la lliure circulació d’informació i
coneixements, i la diversitat ideològica, cultural i política
en els mitjans de comunicació social, han de promoure:

a) La difusió en els mitjans de comunicació d’in-
formació sobre la cultura de la pau.

b) El reflex de la diversitat ideològica i política de
la societat de Catalunya en els mitjans de comunicació,
especialment en els de titularitat pública, mitjançant l’ob-
servança dels principis de pluralisme polític, social, reli-
giós, cultural i de pensament.

c) Mesures per a reduir la violència en els continguts
dels mitjans de comunicació, d’Internet i d’altres noves
tecnologies de la informació i per a eradicar les emissions
o les informacions que puguin induir a conductes dis-
criminatòries per raó de naixença, raça, gènere, opinió,
o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.

d) L’intercanvi i la universalització d’Internet i d’al-
tres noves tecnologies de la informació.

e) La presència de les organitzacions no governa-
mentals i dels centres d’estudi sobre la pau en els con-
tinguts dels mitjans de comunicació públics.

Article 7. Actuacions en l’àmbit del foment del desar-
mament global.

L’Administració de la Generalitat i els ens locals, d’a-
cord amb les competències respectives en l’àmbit del
foment del desarmament global, han de promoure:
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a) Activitats a favor del desarmament global sota
el control de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

b) Activitats a favor de l’eliminació del tràfic i�ícit
de tota mena d’armament.

c) Mesures per a pa�iar les situacions que es pro-
dueixen com a conseqüència de l’acabament dels con-
flictes armats, com la desmobilització de tropes i la rein-
tegració a la societat d’excombatents, refugiats i per-
sones desplaçades.

d) La difusió de les mesures proposades per l’A-
genda de La Haia per la pau i la justícia al segle XXI,
que reclama el dret a la pau i l’abolició de la guerra.

CAPÍTOL III

El Consell Català de Foment de la Pau

Article 8. Naturalesa.

1. El Consell Català de Foment de la Pau és l’òrgan
consultiu i de participació de la societat de Catalunya
per al foment de la pau en les activitats de l’Administració
de la Generalitat i dels ens locals en aquest àmbit.

2. El Consell Català de Foment de la Pau és adscrit
a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Article 9. Funcions.

El Consell Català de Foment de la Pau té les funcions
següents:

a) Fer d’observatori aplicat per a la prevenció de
guerres i de conflictes violents.

b) Facilitar la coordinació entre l’Administració de
la Generalitat i els ens locals en les actuacions per al
foment de la pau.

c) Emetre informe sobre els programes a favor de
l’eradicació de la guerra i la violència entre pobles i entre
persones.

d) Assessorar sobre els continguts i els valors de
la formació de professionals civils de la pau, a fi de poder
atendre la demanda d’observadors electorals o generals,
treballadors pels drets humans i especialistes en la reso-
lució de conflictes, la mediació i la negociació.

e) Informar els grups i els co�ectius que treballin
a Catalunya a favor de la pau de les actuacions en aquest
àmbit promogudes per l’Administració.

f) Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o
consellera competent en matèria d’actuacions exteriors,
les iniciatives i les propostes que consideri convenients
per a contribuir a les actuacions en aquest àmbit.

g) Les altres funcions que li siguin assignades pel
conseller o consellera competent en matèria d’actua-
cions exteriors o que li siguin atorgades expressament
per les lleis o els reglaments.

Article 10. Composició, organització i funcionament.

1. El Consell Català de Foment de la Pau és integrat
per representants de l’Administració de la Generalitat,
dels ens locals, dels grups parlamentaris, de les orga-
nitzacions no governamentals per la pau i altres insti-
tucions i personalitats rellevants, reconegudes per llurs
activitats a favor de la pau.

2. S’ha d’establir per reglament la composició, l’or-
ganització i el funcionament del Consell Català de
Foment de la Pau.

Disposició addicional primera. Previsions pressupostà-
ries.

L’Administració de la Generalitat i els ens locals han
de consignar en els pressupostos respectius les dota-
cions necessàries per a l’execució de les mesures d’ac-
tuació que estableix aquesta Llei.

Disposició addicional segona. Creació de l’estructura
administrativa adequada per al foment de la pau.

El Govern, en el termini de cinc anys, d’acord amb
l’experiència adquirida i amb la deliberació i el dictamen
previs del Consell Català de Foment de la Pau, ha de
presentar al Parlament el projecte de creació a Catalunya
d’un institut internacional per la pau o de l’estructura
organitzativa més adequada per a la consecució de les
finalitats de foment de la pau.

Disposició final primera. Desenvolupament normatiu.

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions
necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003.
JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3924, de 14 de juliol)

15900 LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció
dels animals. («BOE» 189, de 8-8-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent

PREÀMBUL

Mitjançant la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció
dels animals, es va comptar amb una legislació global
sobre la protecció dels animals. La Llei esmentada, que
va ésser capdavantera en el nostre entorn, tenia com
a objectiu recollir els principis de respecte, defensa i
protecció dels animals que figuren en els tractats i con-
venis internacionals i en les legislacions dels països
socialment més avançats, i també donar unitat a la legis-
lació vigent. Es van establir les normes i els mitjans neces-
saris a fi de mantenir i de salvaguardar les poblacions
animals i, alhora, regular-ne la tinença, la venda, el tràfic
i el manteniment en captivitat, perquè es portessin a
terme amb unes garanties de bon tracte per als animals.
Un cop transcorreguts més de deu anys de l’aprovació
d’aquesta Llei, és oportú aprovar-ne una de nova que
incorpori l’experiència assolida durant aquest període de
temps. Durant aquest temps també s’han publicat noves
lleis relacionades amb aquest àmbit, com la de l’expe-
rimentació animal, els gossos potencialment perillosos
i diversos reglaments de desenvolupament per tal de
fer efectiva llur aplicació normativa. La present Llei res-
pon a la necessitat d’adaptar la situació legal de Cata-
lunya a les novetats que es van produint i a l’evolució


