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Amb tu, encetem una nova etapa
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Presentació del nostre Projecte
Després de 20 anys de gestió ininterrompuda per part de l'actual equip que va crear la Comissió per a la
Protecció dels Drets dels Animals, han estat nombroses i destacables les fites aconseguides, però encara són
molts els reptes pendents en una matèria que evoluciona a un ritme trepidant per la creixent sensibilitat social,
gràcies a la feina d'entitats i de grans especialistes en diferents sectors relacionats amb els animals, però molt
especialment, els professionals de l'advocacia implicats.

Ens presentem per a dur a terme el relleu necessari en aquesta tasca, integrant una candidatura
multidisciplinar, que reuneix un elevat nivell d'expertesa a totes les jurisdiccions, de caràcter transversal i unida
per la ferma convicció de què treballant en conjunt podem consolidar nous avenços en tots els àmbits que
afecten als animals, ja siguin de companyia, fauna salvatge, fauna urbana, protecció i convivència al medi urbà
com al medi rural, i en tots aquells àmbits relacionals on encara cal avançar. 

Ho farem amb el compromís d'establir vincles estrets de col·laboració amb entitats socials del sector animalista
o de qualsevol altre amb incidència en allò que impliqui d'alguna manera als animals. 

Si ens fas confiança, farem realitat el pas a una nova etapa en la què posant en marxa el nostre programa,
obert i plural, establirem una línia d'activitat de la Comissió per la Protecció dels Drets dels animals més
transparent, potenciant la seva efectivitat a través de l'establiment de noves fórmules de dinamització del
treball i participació de les persones col·legiades.
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Et presentem les nostres propostes, pensades al servei de la nostra finalitat principal: la
protecció dels drets dels animals. Gestionarem tota una sèrie de mecanismes
encaminats a mantenir una línia d'escolta activa, en combinació amb l'acció directa i
propositiva a tots els nivells:

1.- Posarem en marxa el concepte de "Comissió oberta": 
Mantenint reunions periòdiques d'intercanvi d'idees i propostes amb entitats de caire
animalista, o amb rellevància sobre matèries que afectin als animals, residents o amb seu
social a la demarcació de l'ICAB.

2.- Establiment de relacions transversals amb la resta de comissions i seccions de
l'ICAB: 
És necessari normalitzar la consideració d'aquesta matèria i guanyar transversalitat a
través de les relacions amb la resta d'òrgans col·legials, col·laborant en el disseny i
convocatòria d'actes, jornades, congressos o qualsevol acte de caire formatiu. 
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3.- Creació del "Cafè animal": 
Com a punt de trobada breu i periòdic amb col·legiats i col·legiades per a tractar temes
d'actualitat relacionats amb el dret i els animals.

4.- Promourem la relació habitual amb la Comissió de Normativa: 
Com a equip especialitzat en els Drets dels animals, a diferents nivells i des de les
diferents jurisdiccions, treballarem per esdevenir el bastió principal en la promoció de
normes i propostes legislatives, establint ponts de col·laboració amb la Comissió de
Normativa. 

5.- Atenció als Drets dels animals des de les diferents àrees del dret: 
Ens proposem innovar en aquells àmbits del Dret en què encara cal avançar, com el
mercantil i el laboral, sense deixar de banda les altres àrees com el dret civil, penal o
administratiu, a les què també cal consolidar la línia evolutiva.
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6.- Escolta activa al territori: 
Atendrem els temes d'actualitat que sorgeixin amb implicació sobre els drets dels animals,
tenint en compte les peculiaritats de cada territori que integra la demarcació de l'ICAB en
tota la seva extensió, evitant l'excessiva centralització a la ciutat de Barcelona. 

7.- Compromís formació continuada: 
Atesa la rapidesa que estan assolint els canvis legislatius, i les noves línies jurisprudencials
en els diferents àmbits afectats, mantindrem una relació dinàmica de formació continuada,
vetllant per que sigui de caire gratuït. 

8.- Compromís amb divulgació juvenil i sensibilització social: 
Ens implicarem directament en col·laboració amb institucions públiques o privades en la
tasca d'aproximació de la ciutadania al coneixement dels drets i deures que afectin a la
protecció dels animals, amb especial incidència als centres d'educació primària i
secundària, per tal de difondre des d'edats primerenques la consciència sobre el
reconeixement i respecte als drets dels animals.



08

Propostes
El relleu, 
pels animals!

9.- Especialització del SOJ i impuls de la creació d'un Torn d'Ofici específic, dins de
l'àmbit penal, per a la protecció dels animals: 
Seguint l'esquema ja impulsat per altres Col·legis de l'Advocacia, introduirem la proposta
d'especialització del SOJ per tal que les consultes relatives a assumptes amb implicació
d'animals quedin correctament ateses i resoltes amb base als coneixements específics
requerits. D'altra banda, i per tal de donar resposta a un sector emergent amb tipus
delictius tan concrets que requereixen també d'uns coneixements específics, com de
pal·liar la necessitat social de donar resposta punitiva a nombroses situacions tipificades
com a delictes, promourem la creació d'un Torn d'Ofici específic, prèvies les modificacions
legislatives oportunes.

10.- Funcionament reglat: 
Ens dotarem d'un Reglament de funcionament propi de la Comissió, per tal de fer més
oberta i dinàmica la renovació de càrrecs i guanyar en transparència de gestió, fomentant
la participació de col·legiats i col·legiades.
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11.- Impulsarem la modificació de la Llei de Protecció dels Animals a Catalunya i la
redacció del seu Reglament: 
La realitat quotidiana dels professionals del Dret que treballem en aquest àmbit ens
constata que el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals a Catalunya, aprovat per
Decret 2/2008, de 15 d'abril, esdevé una norma obsoleta i urgeix instar una reforma que
reculli tota la problemàtica que actualment no troba resposta uniforme, generant
situacions dispars en funció de l'Administració local que resolgui cada cas. 
La Llei estatal en tramitació no pal·liarà els buits legals, en tant que Catalunya en té
assumida la competència exclusiva en aquesta matèria. És per això que ens implicarem
directament en aquesta tasca, obrint un debat sobre les mancances concretes detectades
des de les entitats que treballen per la protecció dels animals a tots els nivells. Alhora,
impulsarem el desenvolupament reglamentari de la Llei, que mai s'ha arribat a dur a terme. 
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12.- Disseny de protocols i programes específics de protecció dels drets dels
animals, amb intervenció a qualsevol àmbit que hi estigui relacionat: 
Seguint el principi de Comissió oberta, i fomentant la participació de col·legiats i
col·legiades, elaborarem protocols i programes adreçats a la bona praxis en la gestió de
qualsevol context que afecti als animals, establint diàleg amb els sectors implicats i
atenent a la prioritat que en cada moment marqui la necessitat social com, per exemple,
l'avenç del control ètic de les poblacions de fauna silvestre -inclosa la urbana i
periurbana-, la destinació de recursos a la recerca de mètodes alternatius a
l'experimentació amb animals a l'àmbit de la ciència, la necessitat d'eradicació de
qualsevol tipus de maltractament animal, incloent-hi les considerades tradicions o festes
populars, i tota la llarga llista de reivindicacions provinents de l'àmbit animalista del què
formen part des de conviccions molt profundes.
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13.- Creació d'una newsletter pròpia de la CPDA: 
Com a eina de difusió i informació periòdica amb col·legiats i col·legiades sobre els
projectes en marxa, els esdeveniments d'agenda, i qualsevol tema d'actualitat sobre el què
incidim des de la Comissió.

14.- Presència institucional: 
Mantindrem una activitat permanent de contacte directe amb les institucions públiques en
aquells afers que presentin alguna afectació directa o indirecta sobre els drets dels
animals, treballant per tal que el criteri tècnic en aquest àmbit sigui atès i reconegut en
qualsevol acció de govern ja sigui local, autonòmic o estatal.
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candidaturaelrelleupelsanimals@gmail.com

Tens dubtes, propostes addicionals, o
vols algun aclariment sobre els punts del

programa? 
CONTACTA'NS!!
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