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Resolución 199/X, sobre la colocación de sistemas de 
circuito cerrado de cámaras de televisión (CCTV) en las 
instalaciones de los mataderos, aprobada por la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Pesca en la reunión de 6 de 
octubre de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

�� c�m���m����� �� �� ��������� �� �� �r�c��� ���1 ��� 
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� la Resolución 199/X, 
sobre la colocación de sistemas de circuito cerrado de cáma-
ras de televisión (CCTV) en las instalaciones de los mataderos, 
aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
en la reunión de 6 de octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

El presidente 
Enric Morera i Català

C�M����� �� �GR�C����R�, G�����R�� � ���C�

�� C�m����� �� ��r�c����r�, G�����r�� y ���c�, �� �� 
r������ �� � �� �c��br� �� 2020, �� ��b���� �� ��x�� �� 
la Proposición no de ley sobre la colocación de sistemas 
de circuito cerrado de cámaras de televisión (CCTV) en las 
instalaciones de los mataderos, presentada por los grupos 
parlamentarios Socialista, Compromís y Unides Podem (RE 
��m�r� 1���00, B�C� ��m�r� �0� y �� ��m����� �r�������� 
por el Grupo Parlamentario Popular (RE número 23�960)�

F����m����, �� �c��r�� c�� �� �r�c��� 1�� ��� R����m���� �� 
las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposición no 
de ley con el de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular 
(RE número 23�960) incorporados en la resolución siguiente:

R�����C���

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �� �� G���r������ �:

1� Iniciar los trámites oportunos de elaboración de la corres-
��������� ��rm��v� ����� ��r� �� �������c��� �b������r�� 
de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos 
�� �� C�m������ �����c���� c�� �� �b���v� ��, ���m�� �� 
��r�����r �� �r���cc��� �� ��� ���m���� �� �� m�m���� �� �� 
matanza evitando el maltrato, servir de complemento en la 
���c��� �� c���r�� �� ��� ��rv�c��� v���r���r��� ��c������

2� �� ����� �� �r����c� �� r�����c��� ��rm��v� ��� �c��r�� 
anterior, promover la implantación de un sistema de cámaras 
de televisión en circuito cerrado (CCTV) en las instalaciones 
de todos los mataderos de la Comunitat Valenciana dentro 
del marco del sistema de autocontrol de los establecimien-
tos alimentarios y de las guías de autocontrol fomentadas 
por la administración�

3� �� C�������r�� �� ��r�c����r�, ����rr���� R�r��, 
�m�r���c�� C��m��c� y �r����c��� �c�����c� cr��r� ��� 
����� �� �y���� q�� ����c�� �� �m������c��� �� �����m�� �� 
cámaras de televisión en circuito cerrado en los mataderos 
de la Comunitat Valenciana, así como los veterinarios 
especializados que deben interpretar las imágenes�

Resolució 199/X, sobre la col·locació de sistemes de circuit 
tancat de càmeres de televisió (CTTV) a les instal·lacions 
dels escorxadors, aprovada per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca en la reunió de 6 d’octubre de 2020 

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

��r ��� �� c�m���r �� q�� �� �� �������� �� ���r�c�� ���1 ��� 
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el 
B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� la Resolució 199/X, 
sobre la col·locació de sistemes de circuit tancat de càmeres 
de televisió (CTTV) a les instal·lacions dels escorxadors, 
aprovada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en 
la reunió de 6 d’octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

El president 
Enric Morera i Català

C�M����� ���GR�C����R�, R�M���R�� � ���C�

�� C�m����� ����r�c����r�, R�m���r�� � ���c�, �� �� r����� 
de 6 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposició 
no de llei sobre la col·locació de sistemes de circuit tancat 
de càmeres de televisió (CTTV) a les instal·lacions dels 
escorxadors, presentada pels grups parlamentaris Socialista, 
C�m�r�m�� � ������ ����m (R� ��m�r� 1���00, B�C� 
número 90) i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
Popular (RE número 23�960)�

F����m���, ���c�r� �mb ���r�c�� 1�� ��� R����m��� �� ��� 
Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de 
llei amb el de l’esmena del Grup Parlamentari Popular (RE 
��m�r� 23���0� ��c�r��r��� �� �� r�����c�� �������:

R�����C��

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �� �� G���r������ �:

1� Iniciar els tràmits oportuns d’elaboració de la corres-
������ ��rm��v� ����� ��r � �� ������·��c�� �b������r�� �� 
circuits tancats de televisió a tots els escorxadors de la 
C�m������ �����c���� �mb ���b��c�� ��, � m�� �� ��r���r �� 
protecció dels animals en el moment de la matança evitant-
ne el maltractament, servir de complement en la funció de 
c���r�� ���� ��rv��� v���r���r�� ��c�����

2� M���r� �� �r�����c� �� r�����c�� ��rm��v� �� ���c�r� 
anterior, promoure la implantació d’un sistema de càmeres 
de televisió en circuit tancat (CTTV) a les instal·lacions de 
tots els escorxadors de la Comunitat Valenciana dins del 
marc del sistema d’autocontrol dels establiments alimentaris 
i de les guies d’autocontrol fomentades per l’administració� 

3� �� C�������r�� ����r�c����r�, �����v�����m��� R�r��, 
�m�r���c�� C��m��c� � �r����c�� �c�����c� �� �� cr��r ��� 
����� �������� q�� ����c� �� �m������c�� �� �����m�� �� 
càmeres de televisió en circuit tancat als escorxadors de la 
Comunitat Valenciana, com també els veterinaris especialit-
zats que han d’interpretar les imatges�
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4� Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
una regulación nacional que evite el posible desplazamiento 
hacia otras comunidades autónomas�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

El presidente 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretario 
Fr��c��c� R�b�� �������

 
R�����c��� 200�X� ��br� �� ��� �� ���������r��� �� ��� 
vías pecuarias, aprobada por la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en la reunión de 6 de octubre de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

�� c�m���m����� ��� �r�c��� ���1 ��� R����m���� �� ��� 
Corts Valencianes, se ordena publicar en el  B������ ��c��� 
�� ��� ��r�� �����c����� la Resolución 200/X, sobre el uso de 
���������r��� �� ��� v��� ��c��r���, ��r�b��� ��r �� C�m����� 
de Agricultura, Ganadería y Pesca en la reunión de 6 de 
octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

El presidente 
Enric Morera i Català

 
C�M����� �� �GR�C����R�, G�����R�� � ���C�

�� C�m����� �� ��r�c����r�, G�����r�� y ���c�, �� �� 
r������ �� � �� �c��br� �� 2020, �� ��b���� �� ��x�� �� 
�� �r�����c��� �� �� ��y ��br� �� ��� �� ���������r��� �� 
las vías pecuarias, presentada por el Grupo Parlamentario 
C�m�r�m�� (R� ��m�r� 20�101, B�C� ��m�r� �3��

F����m����, �� �c��r�� c�� �� �r�c��� 1�� ��� R����m���� 
de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi-
ción no de ley incorporado en la resolución siguiente:

R�����C���

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ ��r� q�� ����� �� G�b��r�� 
de España que se incluya en el Real Decreto 1�311/2012, 
�� 14 �����mbr�, ��r �� c��� �� ����b��c� �� m�rc� �� 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
���������r���, �� �r���b�c��� ��� ��� �� �r���c��� �������-
��r���, �xc���� ��c������ �������b�� y m��v���, �� ��� v��� 
��c��r���, y �� ��� �r���� �x��r�� �� �r�� m��r�� � ��r�r �� 
cada límite lateral de la vía con la correspondiente advertencia 
de su uso visible desde cualquier punto de la vía�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

El presidente 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretario 
Fr��c��c� R�b�� �������

4� Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
una regulació nacional que evite el possible desplaçament 
cap a altres comunitats autònomes�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

El president 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretari 
Fr��c��c� R�b�� �������

 
R�����c�� 200�X� ��br� ���� �� ���������r�� � ��� ���� 
pecuàries, aprovada per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca en la reunió de 6 d’octubre de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

��r ��� �� c�m���r ���r�c�� ���1 ��� R����m��� �� ��� 
Corts Valencianes, s’ordena publicar en el  B������ ��c��� 
�� ��� ��r�� �����c����� la Resolució 200/X, sobre l’ús de 
���������r�� � ��� v��� ��c��r���, ��r�v��� ��r �� C�m����� 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la reunió de 6 d’octubre 
de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

El president 
Enric Morera i Català

 
C�M����� ���GR�C����R�, R�M���R�� � ���C�

�� C�m����� ����r�c����r�, R�m���r�� � ���c�, �� �� r����� 
de 6 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la proposició 
�� �� ���� ��br� ���� �� ���������r�� � ��� v��� ��c��r���, 
presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 
20�101, B�C� ��m�r� �3��

F����m���, ���c�r� �mb ���r�c�� 1�� ��� R����m��� �� ��� 
Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de 
���� ��c�r��r�� �� �� r�����c�� �������:

R�����C��

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ ��rq�� ����� �� G�v�r� 
d’Espanya que s’incloga en el Reial decret 1�311/2012,  
de 14 setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per 
� �c�������r �� �� �������b�� ���� �r���c��� ���������r��, 
�� �r���b�c�� �� ���� �� �r���c��� ���������r��, �xc���� 
��c������� �������b�� � m��v���, � ��� v��� ��c��r���, � �� ��� 
�r���� �x��r�� �� �r�� m��r�� � ��r�r �� c��� ��m�� ����r�� �� 
la via amb la corresponent advertència d’aquest ús visible 
des de qualsevol punt de la via�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

El president 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretari 
Fr��c��c� R�b�� �������


