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Protecció dels animals
Experimentaci ó

DOGC num. 2518 de 14/11/1997 

Departament de Medi Ambient 

DECRET 286/1997, de 31 d'octubre, de modificació de l Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es reg ula la utilització d'animals per a 
experimentació i per a altres finalitats científiqu es. 

 
Text de la disposició: 

El Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques, va ser publicat en el 
DOGC núm. 2450, de 7.8.1997, període en el qual la majoria dels seus destinataris, entre ells les universitats i els laboratoris, no van poder realitzar les 
reunions prèvies necessàries per a la correcta difusió del seu contingut, atès que era un període de vacances. 
 
L'esmentat Decret conté una sèrie de normes que creen obligacions noves a les quals han d'ajustar-se les persones que realitzen les activitats que s'hi 
regulen, i per tal de facilitar l'adaptació a la nova normativa es considera convenient modificar els aspectes que incideixen en la seva aplicaci
immediata. 
 
Per això, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,  
 
Decreto:  
 
Article 1  
S'afegeix un nou apartat a l'article 15 del Decret 214/1997, de 30 de juliol, que queda redactat de la manera següent: "15.3 El document a qu
referència l'apartat 15.2.b) serà exigible a partir de l'1 de gener de 1998."  
 
Article 2  
Es prorroga fins a l'1 de gener de 1998 el termini previst en la disposició transitòria 1 del Decret 214/1997, de 30 de juliol, perqu
subministradors i usuaris que figurin inscrits en el Registre de nuclis zoològics presentin la documentació que s'esmenta per tal de poder ser inscrits en el 
Registre de centres de cria, subministradors i usuaris d'animals d'experimentació. 
 
Article 3  
Es modifica la disposició transitòria 4 del Decret 214/1997, de 30 de juliol, la qual queda redactada de la manera següent:  

"-4 Els expedients de notificació i/o autorització dels procediments que es realitzin durant l'any 1997 es tramitaran d'acord amb el Reial decret 223/1988, 
de 14 de març, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques. 

"Els procediments que es realitzin a partir de l'1 de gener de 1998 es notificaran i/o autoritzaran d'acord amb el que estableix aquest Decret." 
 
Barcelona, 31 d'octubre de 1997  
 
Jordi Pujol  
President de la Generalitat de Catalunya  
 
Francesc Xavier Marimon i Sabaté  
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  
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