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els anuncis de contractes mencionats en la lletra c) de
l’article 64 es publicaran en un termini de cinc dies, sempre que l’anunci s’haja enviat per fax.
ANNEX X
Requisits relatius als dispositius de recepció electrònica
de les ofertes, de les sol·licituds de participació, de les
sol·licituds de classificació o dels plans i projectes en els
concursos
Els dispositius de recepció electrònica de les ofertes,
de les sol·licituds de participació, de les sol·licituds de
classificació i dels plans i projectes en els concursos hauran de garantir, com a mínim i pels mitjans tècnics i procediments adequats, que:
a) Les firmes electròniques relatives a les ofertes, a
les sol·licituds de participació, a les sol·licituds de classificació i als enviaments de plans i projectes s’ajusten a la
Llei 59/2003, de 29 de desembre, de Firma Electrònica.
b) Puga determinar-se amb precisió l’hora i la data
exactes de la recepció de les ofertes, de les sol·licituds de
participació, de les sol·licituds de classificació i de
l’enviament dels plans i projectes.
c) Puga garantir-se raonablement que ningú tinga
accés a les dades transmeses segons els presents requisits abans que finalitzen els terminis especificats.
d) En cas de violació d’eixa prohibició d’accés, puga
garantir-se raonablement que la violació puga detectar-se
amb claredat.
e) Únicament les persones autoritzades puguen fixar
o modificar les dates d’obertura de les dades presentades.
f) En les diferents fases del procés de classificació,
del procediment d’adjudicació de contracte o del concurs,
només l’acció simultània de les persones autoritzades
puga permetre l’accés a la totalitat o a part de les dades
presentades.
g) L’acció simultània de les persones autoritzades
només puga donar accés després de la data especificada
a les dades transmeses.
h) Les dades rebudes i obertes en aplicació dels presents requisits només siguen accessibles a les persones
autoritzades a tindre’n coneixement
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LLEI 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura
dels animals, en la seua explotació, transport, experimentació i sacrifici. («BOE» 268,
de 8-11-2007.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
PREÀMBUL
I
La Unió Europea establix de manera taxativa
l’obligació de regular el corresponent règim sancionador
en cas d’incompliment de la normativa de benestar animal, i es pot mencionar a este efecte l’article 55 del
Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i
del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per a garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la
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normativa sobre salut animal i benestar animal. Més
recentment, l’article 25 del Reglament (CE) núm. 1/2005,
del Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions
connexes, pel qual es modifiquen les Directives
64/432/CEE i 93/119/CE i el Reglament (CE) núm.
1255/1997, que deroga la Directiva 91/628/CEE, del Consell, de 19 de novembre de 1991.
En este context, les principals obligacions, pel que fa
als animals de producció, deriven de la Directiva
91/628/CEE, del Consell, de 19 de novembre de 1991,
sobre la protecció dels animals durant el transport, que
modifica les Directives 90/425/CEE i 91/496/CEE; de la
Directiva 91/629/CEE, del Consell, de 19 de novembre de
1991, relativa a les normes mínimes per a la protecció de
vedells; de la Directiva 91/630/CEE, del Consell, de 19 de
novembre de 1991, relativa a les normes mínimes per a
la protecció de porcs; de la Directiva 98/58/CE, del Consell, de 20 de juliol de 1998, relativa a la protecció dels
animals en les explotacions ramaderes; de la Directiva
1999/74/CE, del Consell, de 19 de juliol de 1999, per la
qual s’establixen les normes mínimes de protecció de
les gallines ponedores, i de la Directiva 93/119/CE, del
Consell, de 23 de desembre de 1993, relativa a la protecció dels animals en el moment del seu sacrifici o
matança. Pel que fa a animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics, ha de tindre’s en compte la
Directiva 86/609/CEE, del Consell, de 24 de novembre de
1986, relativa a l’aproximació de les disposicions legals,
reglamentàries i administratives dels estats membres
respecte a la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics.
Així mateix, les obligacions que són exigibles tant
als responsables dels animals com als operadors comercials es preveuen en el Reglament (CE) núm. 1255/97, del
Consell, de 25 de juny de 1997, sobre els criteris comunitaris que han de complir els punts de parada i pel qual
s’adapta el pla de viatge mencionat en l’annex de la
Directiva 91/628/CEE, en la Decisió 2000/50/CE, de 19 de
desembre, de la Comissió, relativa als requisits mínims
per a la inspecció de les explotacions ramaderes, i, a
partir del 5 de gener de 2007, en el Reglament (CE) núm.
1/2005, del Consell, de 22 de desembre.
Les obligacions previstes en l’anterior normativa
comunitària es concreten en les següents normes bàsiques estatals: el Reial Decret 1047/1994, de 20 de maig,
relatiu a les normes mínimes per a la protecció de vedells; el Reial Decret 54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals en el moment del seu sacrifici o
matança; el Reial Decret 1041/1997, de 27 de juny, pel
qual s’establixen les normes relatives a la protecció dels
animals durant el seu transport; el Reial Decret 348/2000,
de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes; el Reial Decret
3/2002, d’11 de gener, pel qual s’establixen les normes
mínimes de protecció de les gallines ponedores; el Reial
Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes
mínimes per a la protecció de porcs; el Reial Decret
751/2006, de 16 de juny, sobre autorització i registre de
transportistes i mitjans de transport d’animals, pel qual
es crea el Comité Espanyol de Benestar i Protecció dels
Animals de Producció, i el Reial Decret 1201/2005, de 10
d’octubre, sobre protecció dels animals utilitzats per a
experimentació i altres fins científics.
II
Per mitjà d’esta llei s’establix, en acatament del mandat comunitari, un conjunt de principis sobre la cura dels
animals i el quadre d’infraccions i sancions que dota
d’eficàcia jurídica les obligacions establides en la normativa aplicable. A més, s’aconseguix així, amb esta llei,
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complir l’article 25 de la Constitució, que estipula la
reserva de llei en la regulació de les infraccions i sancions.
Esta llei també estipula les bases del règim sancionador. Amb això s’aconseguix establir un comú denominador normatiu en el qual les comunitats autònomes exercisquen les seues competències. Eixe comú denominador
garantix la uniformitat necessària per a l’operativitat de
la normativa aplicable i assegura una proporcionalitat
mínima en les sancions.
El caràcter bàsic de les normes i de les infraccions i
sancions contingudes en esta llei és conseqüència de la
reserva que els articles 149.1.13a. i 16a. de la Constitució
fan a favor de l’Estat en matèria de bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica i bases
i coordinació general de la sanitat.
III
La llei s’estructura en tres títols, completats amb una
disposició addicional i sis disposicions finals.
El títol preliminar es referix al fi de la llei, que és establir les bases d’un règim de protecció animal i
d’infraccions i sancions per a garantir el compliment de
les normes sobre protecció dels animals en l’explotació,
el transport, l’experimentació i el sacrifici. Es regula així,
també, la potestat sancionadora de l’Administració general de l’Estat pel que fa a la protecció dels animals exportats o importats des d’estats o cap a estats no membres
de la Unió Europea i als procediments amb animals de
laboratori que siguen de la seua competència.
En este mateix títol es definixen aquells termes,
esmentats en l’articulat, que necessiten una determinació i concreció dels seus caràcters i abast, i se’n delimita
l’àmbit d’aplicació, excloent-ne la caça i la pesca, la
fauna silvestre, els espectacles taurins, les competicions
esportives reglades i els animals de companyia, excepte
el que establix la disposició addicional primera, ja que
tenen la seua normativa reguladora.
El títol I regula els aspectes més rellevants sobre
l’explotació, el transport dels animals, el seu sacrifici o la
seua matança. Es determinen, així mateix, les activitats
subjectes a autorització administrativa o notificació
prèvia a l’administració competent.
Les previsions considerades en els títols anteriors
esdevindrien ineficaces sense l’existència d’un règim
d’inspeccions i controls, així com d’infraccions i sancions, aspectes estos últims a què atén el títol II, dividit
en tres capítols.
El capítol I establix les regles generals sobre els
plans i el programa d’inspecció i control, el règim del
personal inspector i les obligacions de la inspecció.
El capítol II es destina a les infraccions i sancions.
Amb caràcter bàsic, s’han configurat les infraccions molt
greus, greus i lleus per incompliment de la normativa en
la matèria.
Respecte de les sancions, tenint en compte la seua
naturalesa bàsica, s’establix el seu contingut sancionador mínim i màxim.

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Esta llei té com a objecte:
a) Establir les normes bàsiques sobre explotació,
transport, experimentació i sacrifici per a la cura dels
animals i un règim comú d’infraccions i sancions per a
garantir el seu compliment.
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b) Regular
la
potestat
sancionadora
de
l’Administració general de l’Estat sobre exportació i
importació d’animals des d’estats o cap a estats no
membres de la Unió Europea pel que fa a la seua atenció
i cura i sobre els animals utilitzats per a experimentació
i altres fins científics en procediments de la seua competència.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. Esta llei s’aplicarà als animals vertebrats de producció o que s’utilitzen per a experimentació i altres fins
científics.
2. Esta llei no s’aplicarà a:
a) La caça i la pesca.
b) La fauna silvestre, inclosa aquella existent en els
parcs zoològics que es regulen per la Llei 31/2003, de 27
d’octubre, de conservació de la fauna silvestre en els
parcs zoològics, sense perjuí del que preveu l’article
14.1.f) d’esta Llei.
c) Els espectacles taurins previstos en els articles 2
i 10 de la Llei 10/1991, de 4 d’abril, sobre potestats administratives en matèria d’espectacles taurins, i les competicions esportives reglades incloses les actuacions
necessàries per al control del dopatge dels animals.
d) Els animals de companyia, sense perjuí del que
preveu la disposició addicional primera d’esta Llei.
Article 3.

Definicions.

A l’efecte d’esta Llei, es considerarà:
a) Animals de producció: els animals de producció,
reproducció, d’engreix o sacrifici, incloent-hi els animals
de pelleteria o d’activitats cinegètiques, mantinguts,
encebats o criats, per a la producció d’aliments o productes d’origen animal, o per a qualsevol altre fi comercial o lucratiu.
b) Animals utilitzats per a experimentació i altres
fins científics: els animals vertebrats utilitzats o destinats
a ser utilitzats en els procediments.
c) Procediment: tota utilització d’un animal per a
l’experimentació i altres fins científics, incloent-hi la
docència, que puga causar-li dolor, patiment, angoixa,
lesió o dany, incloent-hi tota actuació que de manera
intencionada o casual puga donar lloc al naixement d’un
animal en les condicions anteriorment mencionades. Es
considera, així mateix, procediment la utilització dels
animals, encara que s’eliminen el dolor, el patiment, la
lesió, l’angoixa o el dany, per mitjà de l’ús d’anestèsia,
analgèsia o altres mètodes. En queden exclosos els
mètodes admesos en la pràctica moderna (mètodes
humanitaris) per al sacrifici i per a la identificació dels
animals. S’entén que un procediment comença en el
moment en què s’inicia la preparació d’un animal per a
la seua utilització i acaba quan ja no es farà cap observació ulterior per al dit procediment.
d) Experimentació i altres fins científics, incloent-hi
la docència: aquella que utilitze els animals amb els fins
següents:
1r. La investigació científica, incloent-hi aspectes
com la prevenció de malalties, alteracions de la salut i
altres anomalies o els seus efectes, així com el seu diagnòstic i tractament en l’home, els animals o les plantes;
el desenrotllament i la fabricació de productes farmacèutics i alimentaris i altres substàncies o productes, i també
la realització de proves per a verificar-ne la qualitat,
l’eficàcia i la seguretat.
2n. La valoració, detecció, regulació o modificació
de les condicions fisiològiques en l’home, en els animals
o en les plantes.
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3r. La protecció del medi ambient natural, en interés de la salut o del benestar de l’home o els animals i
del manteniment de la biodiversitat.
4t. L’educació i la formació.
5t. La investigació medicolegal.
No s’hi consideraran incloses a este efecte, sense
perjuí de l’aplicació de les normes relatives a animals de
producció, les pràctiques agropecuàries no experimentals i la clínica veterinària.
e) Autoritat competent: els òrgans corresponents
de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i
Melilla; els òrgans corresponents de l’Administració
general de l’Estat en matèria de comerç i sanitat exteriors; i els òrgans de les entitats locals en les funcions
pròpies o complementàries que la legislació encomane a
les dites entitats.
f) Explotació: qualsevol instal·lació, construcció o,
en el cas de cria a l’aire lliure, qualsevol lloc en què es
tinguen, crien o es manegen animals de producció, o
s’utilitzen animals per a experimentació o altres fins
científics. A este efecte, s’hi consideraran inclosos els
escorxadors i altres llocs en què es realitze el sacrifici
d’animals, els centres de concentració, els llocs de control, els centres o establiments destinats a la utilització
d’animals per a experimentació o altres fins científics i
els circs.

2. El sacrifici d’animals fora dels escorxadors es
farà únicament en els supòsits previstos per la normativa aplicable en cada cas i d’acord amb els requisits
fixats per esta, a excepció dels sacrificis d’animals duts a
terme per veterinaris amb fins diagnòstics.
3. Quan el sacrifici dels animals es realitze segons
els ritus propis d’esglésies, confessions o comunitats
religioses inscrites en el Registre d’Entitats Religioses, i
les obligacions en matèria d’atordiment siguen incompatibles amb les prescripcions del respectiu ritu religiós,
les autoritats competents no exigiran el compliment de
les dites obligacions sempre que les pràctiques no
sobrepassen els límits a què es referix l’article 3 de la
Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa.
En tot cas, el sacrifici conforme al ritu religiós de què
es tracte es realitzarà sota la supervisió i d’acord amb les
instruccions del veterinari oficial.
L’escorxador haurà de comunicar a l’autoritat competent que es realitzarà este tipus de sacrificis per a ser
registrat a este efecte, sense perjuí de l’autorització prevista en la normativa comunitària.

TÍTOL I

Els centres o establiments destinats a la cria, subministrament o ús d’animals utilitzats per a experimentació
i altres fins científics, incloent-hi la docència, han d’estar
autoritzats o inscrits en el corresponent registre administratiu, amb caràcter previ a l’inici de la seua activitat.

Explotació, transport, experimentació i sacrifici
d’animals
Article 4.

Explotacions d’animals.

Les administracions públiques adoptaran les mesures necessàries per a assegurar que, en les explotacions,
els animals no patisquen dolors, patiments o danys
inútils.
Per a això, es tindran en compte l’espècie i el grau de
desenrotllament, adaptació i domesticació, així com les
seues necessitats fisiològiques i etològiques d’acord
amb l’experiència adquirida, els coneixements científics
i la normativa comunitària i nacional aplicable en cada
cas.
Article 5.

Article 8.

Autoritzacions i registres administratius.

Els transportistes d’animals, els seus vehicles, contenidors o mitjans de transport han de disposar de la
corresponent autorització i estar registrats, en els termes
que reglamentàriament es determinen.
Article 9.

Importacions d’animals vius.

En el cas d’importacions des de tercers països
d’animals vius, l’Administració general de l’Estat exigirà
el compliment de les obligacions fixades en la normativa
europea.

Transport d’animals.

1. Les administracions públiques adoptaran les
mesures necessàries perquè només es transporten animals que estiguen en condicions de viatjar, perquè el
transport es realitze sense causar-los lesions o un patiment innecessari, per a la reducció al mínim possible de
la duració del viatge i per a l’atenció de les necessitats
dels animals durant este.
2. Els mitjans de transport i les instal·lacions de
càrrega i descàrrega es concebran, construiran, mantindran i utilitzaran adequadament, de manera que s’eviten
lesions i patiment innecessaris als animals i es garantisca la seua seguretat.
3. El personal que manipule els animals estarà convenientment format o capacitat per a això i realitzarà la
seua comesa sense recórrer a la violència o a mètodes
que puguen causar als animals temor, lesions o patiments innecessaris.
Article 6.

Article 7. Centres o establiments destinats a la cria, el
subministrament o l’ús d’animals utilitzats per a
experimentació i altres fins científics, incloent-hi la
docència.

Sacrifici o matança d’animals.

1. Les normes sobre la construcció, les instal·lacions
i els equips dels escorxadors, així com el seu funcionament, evitaran als animals agitació, dolor o patiment
innecessaris.

TÍTOL II
Inspeccions, infraccions i sancions
CAPÍTOL I
Inspeccions
Article 10.

Plans i programes d’inspecció i control.

Les administracions públiques, en l’àmbit de les
seues competències respectives, establiran els programes o plans periòdics d’inspeccions i controls oficials
que es necessiten, sense perjuí de les inspeccions que
resulten necessàries davant de situacions o casos singulars.
Article 11.

Personal inspector.

Per a l’exercici de les funcions inspectores concernents a la matèria a què es referix esta llei, el personal al
servici de les administracions públiques haurà de tindre
qualificació i formació suficient per a l’exercici d’estes
tasques. Així mateix, tindrà el caràcter d’agent de
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l’autoritat, i podrà demanar de les autoritats competents
i, en general, dels qui exercisquen funcions públiques,
incloent-hi les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o
cossos policials autonòmics i locals, el concurs, el suport
i la protecció que li siguen necessaris.
Article 12.

Obligacions de l’inspeccionat.

Les persones físiques o jurídiques a les quals es realitze una inspecció estaran obligades a:
a) Permetre l’accés dels inspectors a tot establiment, explotació, instal·lació, vehicle, contenidor o mitjà
de transport, o lloc en general, amb la finalitat de realitzar l’actuació inspectora, sempre que aquells s’acrediten
degudament davant de l’empresari, el seu representant
legal o la persona degudament autoritzada o, si no n’hi
ha, davant de qualsevol empleat que es trobe present en
el lloc. Si la inspecció es realitza en el domicili d’una persona física, hauran d’obtindre el seu consentiment
exprés o, en un altre cas, la preceptiva autorització judicial prèvia.
b) Subministrar qualsevol classe d’informació
sobre instal·lacions, productes, animals, servicis i, en
general, sobre aquells aspectes relatius a la protecció
animal que se li sol·liciten, i permetre’n la comprovació
pels inspectors.
c) Facilitar que s’obtinga una còpia o reproducció
de la informació en matèria de protecció animal.
d) Permetre la pràctica de diligències probatòries
de l’incompliment de la normativa vigent en matèria de
protecció animal.
e) En general, a consentir i col·laborar en la realització de la inspecció.
f) En tot cas, l’administrat tindrà dret a mostrar i
ratificar la seua disconformitat respecte al que recull
l’acta d’inspecció.
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establiment, sense autorització per escrit del responsable d’este, quan done lloc a la mort de l’animal o cree un
risc greu per a la salut pública.
h) Subministrar documentació falsa als inspectors
o a l’Administració.
i) Utilitzar gossos o gats vagabunds en procediments.
j) Alliberament incontrolat i voluntari d’animals
d’una explotació.
2. Són infraccions greus les següents:
a) Les mutilacions no permeses als animals.
b) Reutilitzar animals en un procediment quan la
normativa aplicable no ho permeta o conservar amb
vida un animal utilitzat en un procediment quan la normativa aplicable ho prohibisca.
c) Realitzar qualsevol de les activitats regulades en
esta Llei sense tindre l’autorització administrativa o la
inscripció registral exigible segons les normes de protecció animal aplicables.
d) L’incompliment de les obligacions exigides per
les normes de protecció animal quant a la cura i maneig
dels animals, quan produïsca lesions permanents, deformacions o defectes greus d’estos.
e) L’oposició, l’obstrucció o la falta de col·laboració
amb l’actuació inspectora i de control de les administracions públiques, quan s’impedisca o dificulte greument
la seua realització.

Les infraccions es qualifiquen com a molt greus,
greus o lleus, atenent els criteris de risc o dany per als
animals i el grau d’intencionalitat.

3. Són infraccions lleus:
a) L’incompliment d’obligacions exigides per les
normes de protecció animal quant a la cura i maneig
dels animals, sempre que no es produïsquen lesions
permanents, deformitats o defectes greus, o la mort dels
animals.
b) L’incompliment de les obligacions quant a la
forma, mètodes i condicions per al sacrifici o matança
d’animals, excepte l’atordiment, quan no hi concórrega
el supòsit establit en l’article 6.3.
c) Abandonar un animal, amb el resultat de
l’absència de control sobre este o la seua efectiva possessió.
d) L’oposició, obstrucció o falta de col·laboració
amb l’actuació inspectora i de control de les administracions públiques, quan no impedisca o dificulte greument
la seua realització.

Article 14.

Article 15.

CAPÍTOL II
Infraccions
Article 13.

Qualificació d’infraccions.

Infraccions.

1. Són infraccions molt greus les següents:
a) El sacrifici o mort d’animals en espectacles
públics fora dels supòsits expressament previstos en la
normativa aplicable en cada cas o expressament i
prèviament autoritzats per l’autoritat competent.
b) L’incompliment de les obligacions exigides per
les normes de protecció animal quant a la cura i maneig
dels animals, quan hi concórrega la intenció de provocarlos la tortura o la mort.
c) Utilitzar els animals en baralles.
d) Utilitzar animals en produccions cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, inclús amb
autorització de l’autoritat competent, quan es produïsca
la mort d’estos.
e) L’incompliment de l’obligació d’atordiment previ,
quan no hi concórrega el supòsit establit en l’article 6.3.
f) La
realització
d’un
procediment
sense
l’autorització prèvia de l’autoritat competent, quan
s’utilitzen animals inclosos en l’apèndix I del Conveni
sobre comerç internacional d’espècies amenaçades de
fauna i flora silvestres, CITES.
g) Provocar, facilitar o permetre l’eixida dels animals d’experimentació o altres fins científics del centre o

Reincidència.

1. Hi ha reincidència si es produïx la comissió de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa en el termini d’un any i així es declara en la nova resolució sancionadora, sempre que així mateix la primera resolució
sancionadora siga ferma en via administrativa. La data a
partir de la qual es comptarà el dit termini serà el dia que
conste en les actes del procés que va cometre la primera
infracció o, si és continuada, des del dia que va deixar de
cometre-la.
2. La reincidència tindrà com a conseqüència
l’increment de la sanció corresponent.
Article 16.

Sancions.

1. Per la comissió d’infraccions en matèria de protecció dels animals, podran imposar-se les sancions
següents:
a) En cas d’infraccions molt greus, s’aplicarà una
multa d’almenys 6.001euros i fins a un límit màxim de
100.000 euros.
b) En cas d’infraccions greus, s’aplicarà una multa
d’almenys 601 euros i fins a un límit màxim de 6.000
euros.
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c) En cas d’infraccions lleus, s’aplicarà una sanció
de multa fins a un límit màxim de 600 euros o una advertència si fa al cas.
2. Quan un sol fet siga constitutiu de dos o més
infraccions, se sancionarà només per la més greu.
3. Els ingressos procedents de les sancions es destinaran a actuacions que tinguen com a objecte la protecció dels animals.
Article 17.

Sancions accessòries.

La comissió d’infraccions greus i molt greus pot
comportar la imposició de les següents sancions accessòries:
a) Mesures de correcció, seguretat o control, que
impedisquen la continuïtat en la producció del dany.
b) Decomís dels animals. L’òrgan sancionador
determinarà el destí definitiu de l’animal, amb subjecció
als principis de benestar i protecció animal.
c) Cessament o interrupció de l’activitat, en cas de
sancions molt greus.
d) Clausura o tancament d’establiments, en cas de
sancions molt greus.
Article 18.

Graduació de les sancions.

1. Les sancions pecuniàries es graduaran d’acord
amb els criteris següents: els coneixements, el nivell
educatiu i altres circumstàncies del responsable, la grandària i la ubicació geogràfica de l’explotació, el grau de
culpa, el benefici obtingut o que s’esperara obtindre, el
nombre d’animals afectats, el dany causat als animals,
l’incompliment d’advertències prèvies i l’alarma social
que poguera produir-se.
2. Si, per raó de les circumstàncies concurrents,
s’apreciara una qualificada disminució de la culpabilitat
de l’imputat, l’òrgan sancionador podrà establir la quantia de la sanció aplicant l’escala relativa a la classe
d’infraccions de menor gravetat que aquella en què
s’integra la considerada.
3. L’òrgan sancionador podrà reduir la quantia de la
sanció pecuniària fins en un 20 per cent si el presumpte
infractor reconeix la comissió de la infracció, una vegada
rebuda la notificació de la incoació del procediment sancionador, sense efectuar al·legacions ni proposar cap
prova.
Així mateix, podrà incrementar la quantia fins en un
50 per cent si l’infractor és reincident. Si la reincidència
concorre en la comissió d’infraccions lleus, no serà procedent la sanció d’advertència.
Article 19.

Competència sancionadora.

1. L’exercici de la potestat sancionadora en aplicació de la present llei correspondrà als òrgans competents
de les comunitats autònomes o de les ciutats de Ceuta i
Melilla, i a l’Administració General de l’Estat, en l’àmbit
de les seues competències respectives.
2. Quan es tracte d’infraccions en importacions o
exportacions d’animals, o en matèria de procediments
que siguen competència de l’Administració General de
l’Estat, la iniciació del procediment correspondrà al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i la instrucció, a l’òrgan del dit Ministeri que tinga atribuïdes les
funcions en matèria de protecció animal.
3. La resolució corresponent als supòsits previstos
en l’apartat anterior serà dictada per:
a) El Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en
els supòsits d’infraccions lleus i greus, sense perjuí de la
possibilitat de delegació.
b) El Consell de Ministres, en els supòsits
d’infraccions molt greus.

Article 20.
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Mesures provisionals.

En els casos de greu risc per a la vida de l’animal,
podran adoptar-se mesures provisionals per a posar fi a
la situació de risc per a l’animal abans de la iniciació del
procediment sancionador. Entre altres, podran adoptarse les següents:
a) La confiscació d’animals.
b) La no-expedició, per part de l’autoritat competent, de documents legalment requerits per al trasllat
d’animals.
c) La suspensió o paralització de les activitats,
instal·lacions o mitjans de transport, i el tancament de
locals, que no tinguen les autoritzacions o registres preceptius.
Article 21.

Mesures no sancionadores.

No tindran caràcter de sanció la clausura o el tancament d’establiments o instal·lacions que no tinguen les
autoritzacions prèvies o els registres preceptius, o la
suspensió del seu funcionament fins que s’esmenen els
defectes o es complisquen els requisits exigits per raons
de protecció animal.
Article 22.

Multes coercitives.

En cas que l’interessat no execute les mesures provisionals, o no complisca les sancions imposades o les
mesures previstes en l’article 21, l’autoritat competent
podrà requerir els afectats perquè, en un termini suficient, procedisquen al compliment d’aquelles, amb
l’advertència que, en cas contrari, s’imposarà una multa
coercitiva, amb assenyalament de quantia i fins a un
màxim de 6.000 euros.
Disposició addicional primera.
de companyia i domèstics.

Protecció dels animals

1. Serà aplicable als animals de companyia i
domèstics el que disposa l’article 5 quan el transport es
realitze de manera col·lectiva i amb fins econòmics.
2. S’aplicaran igualment als animals de companyia
i domèstics les infraccions i sancions tipificades en els
articles 14.1, paràgrafs a), b), c), d), e), h), i) i j); 14.2,
paràgrafs a), c), d) i e); 14.3, i 16.1.
Disposició addicional segona. Taxa per la prestació de
servicis i gestió de permisos i certificats en l’àmbit
del Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies
Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES).
1. Es crea la taxa per la prestació de servicis i expedició de documents CITES, que es regirà per la present
llei i per les altres fonts normatives que per a les taxes
s’establixen en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i
Preus Públics.
2. Fet imposable: la realització per l’Administració
general de l’Estat de les actuacions referides a l’expedició
de permisos i certificats CITES previstos en el Conveni
sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades
de Fauna i Flora Silvestres (CITES) i en el Reglament (CE)
núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996,
relatiu a la protecció d’espècies de fauna i flora silvestres
per mitjà del control del seu comerç.
3. Base imposable: les sol·licituds de permisos o
certificats per a espècimens de fauna i flora CITES
d’acord amb la descripció que conté el punt 6.
4. Meritació de la taxa: el moment en què es presente la sol·licitud que inicie l’expedient, que no es realitzarà ni tramitarà sense que s’haja efectuat prèviament
el pagament corresponent.
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5. Subjectes passius: les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació de servicis que constituïxen el fet imposable d’aquelles.
6. Determinació de la quota:
U. La quantia de la taxa a ingressar serà:
a) Per permisos CITES d’importació de fins a 4
espècies: 20 euros, que s’incrementarà en 5 euros més
per espècie.
b) Per permisos CITES d’exportació de fins a 4
espècies: 20 euros, que s’incrementarà en 5 euros més
per espècie.
c) Per certificats CITES de reexportació de fins a 4
espècies: 20 euros, que s’incrementarà en 5 euros més
per espècie.
d) Per certificats de propietat privada de fins a 4
espècies: 30 euros, que s’incrementarà en 5 euros més
per espècie.
e) Per certificats d’ús comunitari: 20 euros.
f) Per certificats d’exhibició itinerant: 10 euros.

a) Els articles 1 b), 10 i 19 i el règim d’inspeccions,
infraccions i sancions corresponents a les importacions i
exportacions que es dicta a l’empara de la competència
exclusiva de l’Estat en matèria de sanitat exterior,
d’acord amb l’article 149.1.16a de la Constitució.
b) La disposició addicional segona es dicta a
l’empara de la competència exclusiva que l’article
149.1.14a de la Constitució reconeix a l’Estat en matèria
d’hisenda general.

7. Exempcions: queden exempts de l’abonament de
taxes els organismes i les institucions oficials pertanyents a qualsevol de les administracions públiques.
8. Autoliquidació i pagament:
U. La taxa serà objecte d’autoliquidació per part del
subjecte passiu, que haurà d’adjuntar un justificant del
seu pagament a la sol·licitud del permís o certificat.
Dos. El pagament de la taxa es realitzarà en efectiu
pel procediment establit en la normativa que regula la
gestió recaptatòria de les taxes de la Hisenda Pública.

El Ministeri d’Educació i Ciència, establirà en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’esta Llei,
un procediment excepcional per a acreditar que els
investigadors posseïxen la formació i l’experiència adequada per a l’experimentació amb animals. L’aplicació
d’este procediment s’estendrà fins a un any després de
l’entrada en vigor de la llei.

9. Gestió i recaptació: La gestió de la taxa la durà a
terme la Secretaria General de Comerç Exterior del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Disposició final primera. Modificació de la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de Sanitat Animal.
La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de Sanitat Animal, queda
modificada com seguix:
U. S’afig un nou paràgraf a l’article 36.1, amb el text
següent:
«A l’efecte de l’autorització prevista en el
paràgraf anterior, l’autoritat competent verificarà el
compliment dels requisits exigibles en matèria de
protecció animal. En tot cas, les explotacions en
què els animals descansen en el curs d’un viatge
hauran d’estar autoritzades i registrades per
l’autoritat competent en matèria de protecció animal.»
Dos. S’afig un nou paràgraf a l’article 89.1, amb el
text següent:
«No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
si, per raó de les circumstàncies concurrents,
s’apreciara una qualificada disminució de la culpabilitat de l’imputat, l’òrgan sancionador podrà establir la quantia de la sanció aplicant l’escala relativa
a la classe d’infraccions de menor gravetat que
aquella en què s’integra la considerada en el cas de
què es tracte.»
Disposició final segona.

Títols competencials.

1. Esta llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a.
i 16a. de la Constitució, que atribuïx a l’Estat competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica i de bases i
coordinació general de la sanitat.
2. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior:

Disposició final tercera.

Actualització de sancions.

El Govern podrà, mitjançant un reial decret, actualitzar les sancions pecuniàries tipificades en l’article 16
d’acord amb la variació anual de l’Índex de Preus al Consum.
Disposició final quarta. Reconeixement de la formació
dels investigadors de centres que utilitzen animals
per a experimentació o altres fins científics.

Disposició final quinta.
El que disposen els articles 6.3, 14.1, lletres a), c) i d);
14.2.a); 16.3, i l’apartat 2 de la disposició addicional primera d’esta llei, és aplicable mentres les comunitats
autònomes amb competència estatutàriament assumida
en esta matèria no dicten la seua pròpia normativa.
Disposició final sexta.

Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor al cap d’un mes de la
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 7 de novembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LLEI 33/2007, de 7 de novembre, de reforma
de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació del
Consell de Seguretat Nuclear. («BOE» 268,
de 8-11-2007.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
PREÀMBUL
La creació del Consell de Seguretat Nuclear, per mitjà
de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, com l’únic organisme

