DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT PER DECLARAR PALMA MUNICIPI LLIURE DE
COMERÇ IL·LEGAL D’ANIMALS I A FAVOR DEL SACRIFICI ZERO
SESSIÓ DE DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les ciutats són ecosistemes complexos i dinàmics, on els humans conviuen i interaccionen amb altres
espècies animals. La relació amb els animals és un indicatiu del civisme d’una societat. La consideració i
el respecte cap als animals són valors que cada dia tenen més rellevància social. Per aquesta raó,
administracions i ciutadania hem de treballar per impulsar polítiques actives pel benestar animal.
L’educació envers el benestar animal i la tinença responsable, fomentar l’esterilització de cans i moixos,
facilitar les adopcions davant la compra d’animals domèstics -especialment cans i moixos-,... són
algunes de les línies de treball imprescindibles per ser un municipi modern i integrador.
L’article 13 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea exigeix que els Estats respectin les
exigències en matèria de benestar dels animals com a "éssers sensibles". Aquesta evolució reguladora
local ha tengut una imbricació en un marc normatiu europeu, estatal i autonòmic. Així mateix, cal
esmentar la DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS ANIMALS, adoptada el 1977 per part de la Lliga
Internacional dels Drets de l’Animal i les lligues Nacionals, i proclamada el 15 d’octubre de 1978 per la
Lliga Internacional dels Drets de l’Animal i les lligues Nacionals.
El 13 de desembre de 2017 el Congrés dels Diputats va votar per unanimitat la tramitació de la
Proposició de llei de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil, sobre el
règim jurídic dels animals perquè la relació de propietat entre les persones i els animals sigui modulada
per la qualitat que tenen els animals d’estar dotats de sensibilitat.
Tot i així, encara es pràctica una compra-venda il·legal d’animals, amb tot el que suposa de menystenir
els drets dels propis animals, mentre suposa un frau econòmic. La venta on-line ha crescut a tots els
nivells, i la manca de legislació clara suposa un espai d’oportunitat per a pràctiques il·lícites i poc
ètiques, com la que aquí s’assenyala. Els portals d’Internet i pàgines web segueixen fomentant la
transacció o venda encoberta d'animals. Això provoca un elevat volum de comerç d'animals, tant
domèstics com salvatges, mitjançant transaccions il·legals que al realitzar-se sense cap tipus de control
fomenten la cria il·legal i indiscriminada, situacions que moltes vegades acaben derivant en el seu
maltractament i abandonament que dificulten els objectius d’abandonament zero i sacrifici zero que
persegueix aquest Ajuntament.
Conscients que per assolir aquests objectius s’ha de potenciar el treball col·laboratiu entre ciutadania,
teixit empresarial i administració pública, presentam les següents
PROPOSTES D’ACORD
Primer.- L’Ajuntament de Palma declara Palma ciutat lliure de comerç il·legal d’animals.

Segon.- L’Ajuntament de Palma es declara a favor d’assolir l’objectiu de sacrifici 0 al municipi, reforçant
les mesures relatives a la lluita contra l’abandonament d’animals o la tinença compulsiva i
irresponsable, així com el foment de les adopcions enfront la seva compra, i relegar el sacrifici eutanàsic
a una mesura extrema i excepcional.
Tercer .- L’Ajuntament de Palma sol·licita al Parlament de les Illes Balears la modificació legislativa
pertinent per tal d’aconseguir una prohibició efectiva del comerç il·legal d’animals en totes les seves
formes, en especial atenció al comerç a través d’Internet per part de criadors sense disposar de la
corresponent declaració de nucli zoològic.
Quart.- L’Ajuntament de Palma insta al Congrés dels Diputats a seguir la tramitació parlamentària de la
Proposició de Llei per a reformar el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil per
eliminar de totes elles la 'cosificació' jurídica dels animals i que aquests, com a éssers vius, siguin
considerats subjectes de dret. Així mateix, sol·licita la redacció d'una Llei estatal de protecció animal
que inclogui una prohibició efectiva del comerç il·legal d’animals, en especial atenció al comerç
electrònic en tot el territori de l’Estat Espanyol, així com endurir els controls sobre el comerç d’animals
procedents de l’estranger.
Palma, 29 de novembre de 2018
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