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En nom de la democràcia, el respecte i els drets que la nostra 

Constitució confereix a tots els ciutadans d'este país, els aficcionats a 

la tauromàquia sol·licitem a les Administracions un tracte just i 
igualitari al de la resta d'espanyols, màxim en estos temps en els 

quals, pràcticament a diari, vénen cometent-se atropellaments contra 
la Festa dels bous sense fonament legal.  

 

La llei 18/2013 per a la regulació de la Tauromàquia com a 
patrimoni cultural, diu textualment: “La Tauromàquia forma part del 

patrimoni històric i cultural comú de tots els espanyols… Les festes o 
espectacles taurins, inclouen no solament a les corregudes de bous 

sinó un nombrós conjunt de tradicions i festejos populars vinculats al 

món del bou… Tot açò és signe d'identitat col·lectiva, i açò justifica 
que la seua preservació corresponga i competisca a tots els poders 

públics. El caràcter cultural de la Tauromàquia és indiscutible i mereix 
ser preservat com un tresor propi del nostre país, ric en cultures 

diferents… La Tauromàquia és una manifestació artística en si 
mateixa desvinculada d'ideologies…”, i en el seu article 3 afirma que 

“els poders públics garantiran la conservació de la Tauromàquia i 
promouran el seu enriquiment, d'acord amb el previst en l'article 46 

de la Constitució”. 

 

Per tant, i segons el text signat el 12 de novembre de 2013 i 
publicat l'endemà en el BOE, prohibir els bous, travar la seua 

conservació o impedir el seu enriquiment és un delicte. Per açò els 
aficcionats exigim el respecte legal que les lleis ens confereixen, 

davant els atacs de grups “antis” i també davant els provinents de 
certs sectors polítics. Segons una enquesta de Gallup (empresa 

pionera en investigació de mercats i opinió) a més de 12 milions 
d'espanyols els agrada o simplement els interessa la tauromàquia, i 

com a activitat legal mereix el respecte de tots, majories i minories. 

 



Però a més d'interessar a milions d'espanyols i de ser art, 

cultura, història, ecologia i molts més factors, els bous són una font 
de riquesa per a este país. A nivell nacional la seua celebració recapta 

anualment en concepte d'IVA 139 milions d'euros (tenint en compte 

totes les activitats que genera la celebració de festejos), procedents 
de taquilla 45 milions. En 2015 es van vendre 6.150.000 entrades. Es 

van celebrar al voltant d'1.800 festejos en les places i més de 16.257 
festejos populars (només a la Comunitat Valenciana 8500 festejos, 

500 més que en 2014). La Tauromàquia genera 199.000 ocupacions, 
57.000 directes i 142.000 indirectes. 1.800 milions d'euros és el valor 

de les hectàrees que conserva la ramaderia de lidia, on viuen més de 
mig milió d'animals braus. I l'impacte en l'economia espanyola és de 

3.560 milions d'euros. Cada euro invertit en la Festa genera 2,36 
euros.  

 

Només en concepte de cànons d'arrendament de places, i sense 

tindre en compte el pagament dels impostos esmentats, cotitzacions 
a la Seguretat Social, etc, la celebració de la tauromàquia cotitza molt 

més del que puntualment pot rebre. Per açò, les Institucions haurien 
de subvencionar allò que el poble reclama, i els polítics estan per a 

gestionar els recursos, administrar-los i invertir-los en tot quant siga 
democràtic, legal i interessant per a la població, independentment 

dels gustos personals de cada dirigent.  

 

En esta societat només hauria de cabre la legalitat i el 
compliment de la Constitució. Si les autoritats permeten el contrari 

són còmplices dels il·lícits. Com queda apuntat, la preservació de la 
tauromàquia correspon i competeix a tots els poders públics, que han 

de garantir la seua conservació i promoure el seu enriquiment. 
Només sol·licitem que se'ns respecte i que es complisquen els nostres 

drets democràtics i legals. 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                             

 


