
 

 

 

                              
 

 

 

 

 

MOCIÓ AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 
 

La Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat 

Valenciana, com a associació dedicada a la promoció i suport del món del 

bou, proposa a tots els Ajuntaments amb tradició taurina i a aquells que no 

ho són, però que respecten les tradicions i la cultura com una cosa propia, 

l'aprovació de la següent moció materialitzada en els punts següents: 

 
 

a) Els festejos de bous al carrer no són patrimoni de cap grup polític. La festa 

dels bous és una festa del poble, de la gent, dels aficionats, i no entén d'interessos que 

no siguen els de la pròpia festa. 

 

b) La festa dels bous forma part de l'ADN de la Comunitat Valenciana sent una 

de les manifestacions culturals més arrelades i amb més història i tradició. Més de 8.500 

festejos de mitja en els últims quatre anys s'han celebrat en les tres províncies 

valencianes i més de 2.000 persones acudixen a ells de mitja. Cap altre esdeveniment de 

lliure concurrència pot presentar estos números. 

 

c) Els municipis de la Comunitat Valenciana advoquen pel benestar animal i per 

la realització de festejos de bous dins d'un marc de respecte al cap bestiar i per un 

increment de la seguretat a tots els nivells (estructures, equip sanitari, col·laboradors-

voluntaris, etc). 

 

d) Els organitzadors de festejos de bous defenen canvis normatius que 

aprofundisquen en la seguretat de les celebracions i permeten dotar al món taurí d'un 

ordenament complet que evite buits jurídics i espectacles nous sense regulació. 

 



 

e) Els ajuntaments valencians exigixen propostes de regulació que eviten que 

una localitat es quede sense festa per causa de la lesió sobrevinguda del cap bestiar i, 

així mateix, sol·licita una previsió normativa per a acollir exhibicions taurines d'altres 

comunitats autònomes o d'altres països. Sí a l'intercanvi cultural ben fet. 

 

f) La festa dels bous recolza a les ramaderies autòctones per la seua contribució 

a la cultura popular valenciana i per la seua tasca en matèria de prevenció d'incendis en 

les muntanyes i espais valencians. 

 

g) Els festejos de bous al carrer contribuïxen, a través de la seua oferta cultural 

taurina, a la promoció del turisme en la nostra terra. Espectacles dignes per a presenciar 

i per a participar en les seues múltiples modalitats que no deixen a ningú indiferent: 

tancaments de bous i cavalls, bou a la mar, bou embolat, bou en corda... diversitat 

d'opcions i possibilitats, totes bé efectuades amb el necessari respecte i atenció als 

animals, els verdaders protagonistes de la festa. 

 

h) La festa dels bous contribuïx al desenvolupament econòmic de la Comunitat 

Valenciana. Per si mateixa, provoca un flux econòmic de més de 36 milions d'euros 

anuals. Una aportació que se suma a la impagable acció social i cultural que ella genera. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA D'ACORD 

 
1.- Els partits polítics d'aquest Ajuntament recolzen la present Moció 

en defensa de les celebracions de bous al carrer, en suport de les 

iniciatives normatives que contribuïsquen a assentar i a millorar la festa, a 

la col·laboració entre administracions i organitzadors i, per descomptat, 

advoquen pel desenvolupament i atenció dels festejos taurins tradicionals 

com una cosa pròpia i singular del sentir valencià. 

 

2.- Donar trasllat del resultat d'aquesta Moció a totes les Penyes 

Taurines de la població, a la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la 

Comunitat Valenciana, a la Direcció General per a l'Agència de Seguretat 

i Resposta a les Emergències de la Generalitat i al Ple de Les Corts 

Valencianes. 
 
 


