Consulta pública prèvia
sobre la proposta de llei de protecció d’animals de companyia

El Consell de Govern de dia 4 d’octubre de 2019 aprovà una declaració
institucional amb motiu del Dia Mundial dels Animals, que se celebra en aquesta
data, en què manifestà la voluntat de dur a terme les accions següents:
a) Impulsar la protecció dels animals que viuen en l’entorn humà.
b) Proposar a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat que elabori una
iniciativa legislativa amb els objectius següents:
— Instaurar l’anomenat sacrifici zero d’animals de companyia abandonats i el
foment de l’adopció, que hauria d’incloure el principi de prohibició del
sacrifici d’animals de companyia abandonats, excepte en els casos mèdics
prescrits per personal facultatiu veterinari.
— Disposar d’un marc legal que faciliti l’adopció dels animals abandonats que
es trobin en els centres de recollida i, fins i tot, la seva acollida temporal.
Amb caràcter previ a l’elaboració de l’avantprojecte de llei, d’acord amb l’article 55
de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i sens perjudici
de la futura audiència i informació pública en relació amb el projecte normatiu en
què es concreti la proposta, es posa a disposició de l’opinió pública, de la
ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades
per la futura norma per si consideren pertinent manifestar la seva opinió en
relació amb els aspectes següents:
a)

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
— La Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn
humà, va ser la primera norma específica per a la defensa dels animals que
es troben sota propietat o possessió de les persones. Tanmateix, i malgrat
que té vocació d’exhaustivitat, la norma no ha aconseguit posar fi a
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l’abandonament cada any de centenars d’animals de companyia, ni al
maltractament animal, problemes que sembla que necessiten una
regulació específica.
— Malgrat la important tasca que duen a terme les associacions protectores
d’animals i altres col·lectius, la problemàtica de l’abandonament persisteix
al nostre territori. Per això, cal fer un pas endavant en la millora de la
defensa, del benestar i de la protecció dels animals de companyia, i, en
conseqüència, combinar la dissuasió que suposa l’activitat sancionadora de
l’Administració amb accions de sensibilització i conscienciació, així com
fomentar-ne l’adopció i aconseguir implicar els poders públics en la
resposta contra aquest flagell.
b) Necessitat i oportunitat de l’aprovació
— Adaptar la normativa en relació amb els principis de la Declaració Universal
dels Drets dels Animals de 1987, la qual posteriorment fou adoptada per
l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura
(UNESCO) i per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i el Conveni
europeu sobre la protecció dels animals de companyia, fet a Estrasburg el
13 de novembre de 1987.
— Assumir el canvi social en relació amb els animals de companyia com a
subjectes dignes de respecte i protecció per part dels seus propietaris i de
les institucions d’acollida.
c) Objectius de la norma
Amb aquesta proposta normativa es pretén:
— Impulsar la protecció dels animals que viuen en l’entorn humà.
— Instaurar l’anomenat sacrifici zero d’animals de companyia abandonats i el
foment de l’adopció, que hauria d’incloure el principi de prohibició del
sacrifici d’animals de companyia abandonats, excepte en els casos mèdics
prescrits per personal facultatiu veterinari.
— Disposar d’un marc legal que faciliti l’adopció dels animals abandonats que
es trobin en els centres de recollida i, fins i tot, la seva acollida temporal.
— Regular la compravenda d’animals de companyia.
d) Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
— Elaboració d’una llei de protecció dels animals de companyia.
— Modificació de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà.
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