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DISPOSICIONS GENERALS
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Llei 6/2013, d’11 de juny, de modificació de la Llei 32/2007, de 7 de novembre,
per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i
sacrifici.
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
I
El benestar dels animals ha adquirit una importància creixent en els últims anys i va
tenir una fita especialment rellevant en el dret espanyol amb la regulació, mitjançant una
norma bàsica, de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la
seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.
Aquest instrument legislatiu va establir un conjunt de principis sobre la cura dels
animals i la regulació del règim sancionador corresponent en cas d’incompliment de la
normativa de benestar animal, en matèries específiques com la protecció dels animals de
producció a les mateixes explotacions ramaderes, durant les operacions relacionades
amb el transport i el sacrifici o la matança, així com la protecció de determinats animals
utilitzats per a experimentació i altres fins científics i educatius.
II
L’article 13 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) estableix que «en
formular i aplicar les polítiques de la Unió en matèria d’agricultura, pesca, transport,
mercat interior, recerca i desenvolupament tecnològic i espai, la Unió i els estats membres
han de tenir plenament en compte les exigències en matèria de benestar dels animals
com a éssers sensibles, respectant al mateix temps les disposicions legals o
administratives i els costums dels estats membres relatives, en particular, a ritus religiosos,
tradicions culturals i patrimoni regional».
En el seu moment la Llei 32/2007, de 7 de novembre, va suposar l’acatament del
manament comunitari que, amb el mateix propòsit, s’ha anat implantant a la Unió Europea
aquests últims anys a través dels seus propis instruments.
Tanmateix, des d’aleshores, s’ha evolucionat en els mètodes i coneixements científics
sobre els factors que influeixen en el benestar dels animals i la seva capacitat de sentir i
expressar dolor, patiment, angoixa i dany durador. Per donar resposta a aquests avenços
i prosseguir en el procés d’harmonització de la legislació sobre la utilització d’animals per
a fins científics, la Unió Europea va publicar la Directiva 2010/63/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals
utilitzats per a fins científics.
En aquesta Directiva es manifesta la necessitat de preservar el benestar dels animals
sotmesos a procediments científics elevant els nivells mínims de protecció d’aquests,
d’acord amb el progrés tècnic i científic més recent. És per això que s’inclouen en l’àmbit
d’aplicació de la Directiva esmentada els «invertebrats com ara els cefalòpodes i
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determinades formes fetals de mamífers», ja que es tracta d’éssers sobre els quals
actualment s’ha pogut demostrar la seva capacitat per experimentar dolor, patiment,
angoixa i dany durador.
Quan s’implementi la Directiva en el reglament de desplegament d’aquesta Llei, s’ha
d’assegurar que l’ús d’animals per a fins científics o educatius s’ha de considerar
únicament quan no hi hagi una altra alternativa i que les avaluacions exhaustives dels
projectes, que han de tenir en compte consideracions ètiques en l’ús dels animals,
constitueixen el fonament de l’autorització dels projectes i hi han de garantir l’aplicació
dels principis de reemplaçament, reducció i refinament.
Per tant és procedent modificar en conseqüència quatre articles de la Llei 32/2007, de
7 de novembre, per adaptar-la a l’evolució dels coneixements en matèria de benestar dels
animals, tant amb referència al seu àmbit d’aplicació com en la supressió de determinades
definicions, i elevar amb això els nivells mínims de protecció dels animals, que ja estiguin
o es puguin establir en els termes de la normativa comunitària i internacional, i canalitzar
el progrés d’aquests coneixements de la manera més racional. S’inclou a més una menció
expressa a l’aplicació de la normativa de la Unió Europea als procediments i projectes,
que han de ser regulats, avaluats i autoritzats en els termes que s’hi estableixen. Així
mateix, i a fi de proporcionar un clar compliment de la normativa comunitària, que exigeix
una resolució expressa, s’estableix el sentit desestimatori del silenci administratiu en
l’autorització dels projectes.
En definitiva, mitjançant les modificacions esmentades aquesta Llei surt al pas d’una
distorsió detectada en l’actualitat en relació amb l’àmbit d’aplicació de la Directiva
2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, i la
legislació nacional, pel que fa a la categorització dels animals utilitzats per a
experimentació i altres fins científics o educatius, i de resolució expressa de les sol·licituds
d’autorització dels projectes.
Article únic. Modificació de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels
animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.
La Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació,
transport, experimentació i sacrifici, es modifica en els termes següents:
U.

L’apartat 1 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:
«1. Aquesta Llei s’ha d’aplicar a:
a) Els animals vertebrats de producció.
b) Els animals, projectes i procediments que preveu la normativa de la Unió
Europea o internacional en la matèria d’animals utilitzats amb fins d’experimentació
o altres fins científics, incloent-hi l’educació i la docència.»

Dos. Les definicions de les lletres b), c) i d) de l’article 3, relatives a animals utilitzats
per a experimentació i altres fins científics, procediment, i experimentació i altres fins
científics, inclosa la docència, queden sense contingut.
Tres. L’article set queda redactat de la manera següent:
«Article 7. Centres o establiments destinats a la cria, el subministrament o l’ús
d’animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics, inclosa la
docència.
Els centres o establiments destinats a la cria, el subministrament o l’ús
d’animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics, inclosa la docència,
han d’estar autoritzats o inscrits en el registre administratiu corresponent, amb
caràcter previ a l’inici de la seva activitat i els procediments i projectes on s’utilitzen
han de ser regulats, avaluats i autoritzats en els termes que determini la normativa
de la Unió Europea.»
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Quatre. L’article 14 es modifica de la manera següent:
U.

L’apartat 1 es modifica de la manera següent:

a)

La lletra b) se substitueix per la següent:
«b) L’incompliment de les obligacions exigides per les normes de protecció
animal, quan concorri la intenció de provocar-los la tortura o la mort.»

b)

La lletra f) se substitueix per la següent:
«f) Utilitzar en procediments animals prohibits, o iniciar o portar a terme un
procediment sense l’autorització prèvia, o l’avaluació favorable prèvia en cas de
silenci administratiu, del projecte corresponent.»

c)

S’afegeix una nova lletra k), amb aquest contingut:
«k) Iniciar o portar a terme procediments en condicions diferents de les
incloses a l’autorització del projecte, o a l’avaluació favorable d’aquest en cas de
silenci administratiu, o incomplint els requisits, les condicions i les obligacions
continguts en l’esmentada autorització o avaluació favorable, quan en aquest
procediment s’utilitzin primats no humans, animals d’espècies amenaçades
incloses a l’annex A del Reglament (CE) núm. 338/97 del Consell, de 9 de desembre
de 1996, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el
control del seu comerç, animals capturats a la natura, animals vagabunds o
assilvestrats.»

Dos.
a)

L’apartat segon es modifica de la manera següent:

La lletra b) se substitueix per la següent:
«b) Iniciar o portar a terme procediments en condicions diferents de les
incloses a l’autorització del projecte, o a l’avaluació favorable d’aquest en cas de
silenci administratiu, o incomplint els requisits, les condicions i les obligacions
continguts en l’esmentada autorització o avaluació favorable, quan no constitueixi
una infracció molt greu.»

b)

La lletra d) se substitueix per la següent:
«d) L’incompliment de les obligacions exigides per les normes de protecció
animal, quan produeixi lesions permanents, deformacions o defectes greus
d’aquests.»

c)

S’afegeix una nova lletra f), amb aquest contingut:
«f) Emetre una avaluació favorable per un òrgan habilitat per a això, per a un
projecte, que incompleixi la normativa reguladora quant als requisits de conflicte
d’interessos o permeti l’ús d’animals prohibits en procediments, o en condicions
diferents de les requerides per als autoritzats.»

Cinc.

S’afegeix una disposició addicional tercera, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera.

Silenci administratiu.

En compliment del que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el procediment d’autorització de projectes en què s’utilitzin
animals per a experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, el
venciment del termini màxim per resoldre, sense que s’hagi notificat cap resolució
expressa a l’interessat, s’entén com a silenci administratiu negatiu, llevat que
aquest ja compti amb l’avaluació favorable preceptiva, moment a partir del qual el
silenci s’entén positiu.»
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Se substitueix la disposició final sisena per la següent:

«Disposició final sisena.

Facultat d’aplicació i desplegament.

S’autoritza el Govern, en l’àmbit de les competències de l’Estat, a dictar totes
les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquesta
Llei, i en particular, per concretar el règim d’infraccions i sancions que s’hi disposa.»
Set.

La disposició final sisena passa a ser disposició final setena.

Disposició final primera. Incorporació de dret europeu.
Mitjançant aquesta Llei s’habilita la incorporació al dret espanyol de la Directiva
2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la
protecció dels animals utilitzats per a fins científics.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.
Madrid, 11 de juny de 2013.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es
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