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MOCIÓ “Polítiques
Polítiques de protecció animal
animal”
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de l’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent
a l’Empar de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
Locals, eleva al Ple de la Corporació
Corporaci
per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:
En els últims anys s'ha generat en les societats més avançades un moviment sense precedents de
conscienciació i sensibilització sobre la defensa i la protecció que ha d'atorgar
d'atorgar-se
se a la natura en general i
als animals en particular, convertint-se
se en un assumpte d'interés general per a la ciutadania. Es tracta d'un
corrent de magnitud internacional l'objectiu del qual és fonamentar les bases del respecte que ha de
prevaldre en la relació de les persones am
amb
b els animals del seu entorn. La sensibilitat cap als animals creix
al mateix temps que s'amplien els nostres coneixements sobre ells. La ciència que estudia el
comportament animal, l'etologia, és encara jove, no obstant això, són diversos els estudis que han
evidenciat la seua capacitat per a experimentar sentiments com el dolor, la por, l'estrés, l'ansietat, però
també el plaer o la felicitat. No hi ha dubtes que els animals estan dotats de diferents sensibilitats físiques i
psíquiques i que per tant haurien
ien de rebre un tracte que assegure el seu màxim benestar.
Tot això conduïx a un necessari replantejament ètic de la relació entre l'ésser humà i la resta
d'espècies animals, en el qual el Dret no puga quedar
quedar-se
se al marge, ignorant les revelacions de la ciència
ciè
i
l'evolució moral de la nostra època. En febrer de 2017 el Congrés dels Diputats ha reconegut a la fi que els
animals no són coses, donant suport per unanimitat a una proposició no de llei que insta al Govern a
promoure les reformes legals necessàrie
necessàries
s per a crear una categoria especial en el Codi Civil on se'ls
definisca com "éssers vius dotats de sensibilitat", així com perquè no puguen ser objecte d'embargament
en cap procediment judicial.
No obstant això no existix una legislació ferma i unificada, trobant disparitats en l'Estat pel que fa a
la seua protecció. Un caçador pot crivellar a tirs a un gos o a un gat abandonats a Castella la Manxa, però
a Andalusia seria sancionat. Un gall pot ser obligat a barallar
barallar-se
se per la seua vida contra altre gall en
e
qualsevol racó d'un municipi canari, però a Galícia estaria prohibit. Si un cavall viu a territori gallec, no
estarà emparat per la seua llei de protecció animal, mentre que a Catalunya és protegit com a animal
domèstic. A Catalunya ja no es celebren cor
corregudes
regudes de bous, mentre en altres contrades és subvencionat
amb diners públics.
El patrimoni cultural que es transmet de generació en generació ha d'infondre un sentiment
d'identitat cap al poble on pertany, per això no hauria de formar part de les tradici
tradicions en una societat
avançada aquelles que causen dolor, maltractament, tortura o mort com a espectacle. És necessari
avançar cap a la supressió de les excepcions legals al maltractament i al sofriment dels animals que hui en
dia encara estan permesos.
Junt amb esta resposta punitiva també es fa indispensable una intervenció educativa que fomente
de manera preventiva una conducta més cívica i una tinença responsable d'estos. Maltractar no consistix
només a emprar violència, sinó que també implica situacions tristament quotidianes com mantenir als
animals en deficients condicions higienicosanitàries, no proporcionar
proporcionar-los
los un aliment adequat, un
allotjament segur o mantenir-los
los en situacions de reclusió permanent. Qui decidix tenir un animal es fa
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responsable de la seua salut i del seu benestar i ha de ser conscient de les obligacions i compromisos que
això implica, per així poder assumir-los
los de manera reflexiva i responsable.

Esta disparitat entre lleis autonòmiques i la falta d'una llei estatal que desenvolupe la protecció
animal fa que en última instància siga la voluntat dels organismes municipals la qui determine el grau
d'acció i reacció enfront les conductes rebutjables envers la resta d'animals amb qui cohabitem. Per això
ens pertoca des dels Ajuntaments ccomençar
omençar la tasca que comence a construir les bases d'un futur de
coexistència ètica adequada als nostres temps.
A Crevillent des de 2015, el que portem de legislatura, el sacrifici d'animals de
companyia ascendix a 363 entre gossos i gats. Tot i que la ten
tendència
dència és a la baixa i que
el nombre d'adopcions està augmentant gràcies a la creixent conscienciació de la gent, estes xifres ens
exhorten a prendre mesures des de les administracions.
No existixen solucions màgiques ni immediates si volem aconseguir resultats permanents. La
prohibició del sacrifici, per si a soles, comporta a la insalubritat i afinament d'animals derivant
derivant-se en un nou
maltractament si no hem implementat abans les mesures necessàries i planificades perquè siga
sostenible. Com tampoc és una solució si el que fem és derivar el problema traslladant a altres poblacions
els animals recollits, convertint tal iniciativa en una absoluta hipocresia. És per això que per aconseguir
l'objectiu desitjat de "sacrifici zero" s'haurà de desenvolupar un pla que des de diversos fronts faça
convergir en un resultat que tendisca al mínim esta pràctica que considerem primitiva. Ciutats com Villena,
declarada recentment com ciutat amb sacrifici zero, seguix algun dels models que estan emergent i que
actuen en coordinació entre els diferents agents locals (associacions, protectores, serveis municipals...)
aconseguint resultats òptims.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. La creació del "Consell de Protecció Animal", esta comissió serà integrada pels agents
polítics i socials de Crevillent. Comptant amb la presència d'associacions, protectores,
veterinaris, empresa i serveis municipals, relacionats amb la matèria. La freqüència del qual
serà com a mínim la d'una vegada a l'
l'any
any i on es tractaran entre altres les dades del servei
de recollida, així com la situació dels CES o qualsevol altra política animalista.
2. L’Ajuntament de Crevillent es compromet en redactar i fer públic un pla abans d’acabar la
present legislatura que ens encamine en l’objectiu del -sacrifici
sacrifici zerozero i l’estudi de la possible
ubicació, possibilitat i cost, d’un alberg municipal per a animals
3. L'Ajuntament de Crevillent mostra el seu més sentit rebuig davant qualsevol manifestació o
espectacle que per divertiment humà tinga com a protagonista el maltractament a un animal.
Crevillent, 20 de febrer de 2018
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