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ELS DRETS DELS ANIMALS,
UNA PRIORITAT

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa-PACMA té com
un dels seus objectius principals la millora de la protecció
i dels drets dels animals. Volem que l'Ajuntament de
Palma sigui pioner en polítiques de benestar animal.

Per tots aquests motius proposarem:
A. Reformar la normativa municipal i del reglament de caneres:
1. Esterilitzar els animals donats en adopció a les caneres.
2. Ampliar l'horari de visita i d'adopció a les caneres.
3. Garantir el benestar animal a les instal·lacions on

romanguin, descansin o "treballin", ja sigui al carrer,
a empreses, a caneres o a refugis.

4. Assolir l'objectiu de "sacrifici zero" a les caneres.
5. Prohibir les mutilacions amb finalitats exclusivament

estètiques.
6. Establir un control exhaustiu de la venda d'animals

exòtics o aliens al nostre ecosistema, que poden ser
una amenaça per a la biodiversitat i/o ser potencialment
perillosos.

7. Controlar estrictament la compravenda d'animals.
8. Dotar les oficines d'atenció a la ciutadania de

l'Ajuntament de Palma amb punts d'informació per
al ciutadà en els temes d'adopció d'animals, protecció
i benestar animal.

9. Incrementar el control i millorar les condicions de
vida i de feina dels cavalls dedicats al Servei Municipal
de Galeres.

10. Desenvolupar la Moció aprovada pel Ple de
l'Ajuntament el 26/07/2010 que declara Palma “ciutat
lliure de circs amb animals salvatges” .
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B. Declaracions institucionals:
1. Palma ciutat antitaurina.
2. Declaració dels animals com a éssers físicament i

psicològicament sensibles i reconeixement de la Declaració
universal dels drets dels animals de 1978.

C. Reforma institucional:
1. Incorporar l'Àrea de Protecció Animal a l'organigrama de

la Regidoria de Medi Ambient.
2. Ampliar les competències del Centre de Son Reus i convertir-

lo en la seu de l'àrea específica de protecció animal.
3. Crear un Consell Municipal de Benestar i Protecció Animal

amb les entitats animalistes.

D. Altres accions:
1. Millorar el web de la canera municipal.
2. Augmentar (quantitativament i qualitativament) els

programes d'esterilització -per a controlar la natalitat- i
d'implantació de xip a cans, moixos i fures.

3. Desenvolupar campanyes educatives i informatives de
sensibilització i conscienciació.

4. Oferir cursos de capacitació als professionals que tractin
amb animals.

5. Dur a terme un major control del compliment de la normativa
vigent.

6. Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre dedicades
a la protecció animal.

7. Habilitar i equipar espais d'esbarjo per als cans.
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