Què es pot denunciar sobre maltractament animal i on s’ha de denunciar?
La Llei autonòmica 1/92, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà
(BOCAIB núm. 58, de 14 de maig), és una norma de mínims sobre protecció bàsica dels animals
domèstics o salvatges en captivitat. A partir d’aquesta normativa cada ajuntament pot ampliar
aquesta protecció amb les ordenances respectives. La majoria d’ajuntaments no han ampliat la
protecció, la qual cosa fa que en la major part del territori es reguli mitjançant aquesta norma i el
Decret 56/94, de 13 de maig, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca (BOCAIB núm. 65, de 28 de
maig).
Els abusos més greus no es denuncien basant-se en aquesta Llei, sinó en l’article 337 del Codi
Penal de l’any 2004. Quan ens trobem davant aquests casos s’ha de denunciar a la Guàrdia Civil
(062).
Respecte a la Llei autonòmica, s’ha de destacar que es prohibeixen els casos més greus, com ara
torturar-los, produir-los danys o molèsties, o abandonar-los, organitzar bregues o sacrificar-los de
forma no eutanàsica, etc. Però també, entre d’altres:
Està prohibit tenir els animals en condicions indegudes higiènicament o sanitàriament i no
prestar-los l’atenció necessària (art. 3).
Si han d’estar a l’exterior, han de tenir un habitacle que sigui impermeable i que estigui
protegit convenientment de les inclemències del temps (art. 21).
Quan hagin d’estar fermats, la longitud de la cadena ha de ser sempre com a mínim de 3 m i,
en tot cas, ha de tenir la llargària corresponent al resultat de multiplicar per quatre la longitud
total de l’animal. Han d’estar amollats com a mínim una hora al dia. Es prohibeix fermar
altres animals que no siguin cans (art. 22).
Està prohibit mantenir els animals assedegats o amb gana (art. 3).
Està prohibit vendre’ls a persones sense capacitat ni autorització per posseir-los (art. 3).
Està prohibit vendre animals de forma ambulant fora dels mercats o fires legalitzats (art. 3).
Està prohibit usar animals en festes o espectacles on aquests puguin morir, sofrir tortura,
maltractament, danys, sofriments, tractaments antinaturals o puguin ferir la sensibilitat de
l’espectador (art. 3).
Els cans han d’estar censats, amb xip (art. 14).
Està prohibit fer cria destinada a la venda sense la llicència de nucli zoològic i d’activitat
corresponent.
Peculiaritat del moix: el moix també es un animal domèstic però, a la vegada, també hi ha moixos
sense amo que viuen en llibertat. S’ha de demanar a l’ajuntament respectiu quines són les colònies
de moixos controlades (moixos esterilitzats i controlats sanitàriament). Aquests moixos també
gaudeixen de protecció. Només en espais naturals es podrà dur a terme un control del moix
assilvestrat (felix catus), supervisat pels agents forestals.
La primera autoritat davant la qual s’ha de denunciar és l’ajuntament respectiu. És recomanable
que la denúncia es faci per escrit i s’hi adjuntin fotografies. Si l’ajuntament no actua, la Conselleria
d’Agricultura és la responsable de fer complir la llei o sancionar els ajuntaments, si escau.

