PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONS
MUNICIPALS
Pels Animals, el Medi Ambient
i la Justícia Social

24 DE MAIG DE 2015

LA SEVA VEU, EL TEU VOT

0 / INTRODUCCIÓN

Pels Animals, el Medi Ambient
i la Justícia Social

LA SEVA VEU, EL TEU VOT
La situació dels animals a l’Estat espanyol és dramàtica. Els ajuntaments i les comunitats autònomes destinen centenars de milions d’euros
a finançar tot tipus d’espectacles taurins i altres
espectacles amb animals. Cada any s’abandonen
200.000 gossos i gats a l’Estat espanyol, molts dels
quals moren a les gosseres, on són sacrificats, o a
la cuneta, d’on mai no seran recollits.
Centenars d’associacions protectores porten a
terme una tasca impagable de recollida, cura i
atenció de milers de gossos, gats i altres animals.
Però en la majoria dels casos ho fan sense el suport i l’ajuda de les administracions públiques. Ho
fan en silenci. O silenciades. Porten a terme la tasca que haurien d’estar fent els ajuntaments i les
comunitats autònomes.
Molts altres animals, que viuen tancats, pateixen
la desídia més absoluta quan es produeixen catàstrofes de qualsevol tipus. Com ha passat aquest
any durant el desbordament del riu Ebre o després de les fortes nevades al nord d’Espanya. Com
tornarà a passar aquest estiu quan, una vegada
més, la manca de polítiques ambientals adequades i l’especulació urbanística calin foc als nostres
boscos, cremin els recursos naturals i matin milers
d’animals que es veuran atrapats pel foc.

prohibeixin tots els espectacles taurins i es retirin
els centenars de milions d’euros que es destinen
a aquesta barbaritat, per invertir-los en la creació
d’ocupació i en l’impuls de polítiques socials de
qualitat.
És el moment en què els ciutadans i ciutadanes
conscienciats sumem forces entorn de l’única opció política que busca el bé comú, també per als
animals.
El PACMA està format per persones íntegres, que
desemboquen en la política per canviar des de
l’arrel allò que els altres partits ignoren. Per donar
veu a aquells que no la tenen i per demostrar que
les polítiques socials van de bracet amb la lluita
contra el maltractament animal. Una societat no
pot avançar mentre des de les administracions es
maten animals amb diners públics.
El Partit Animalista es presenta a les properes
eleccions municipals del 24 de maig amb candidatures formades per membres de la societat que
lluiten per construir un món millor. Persones que
treballen dur a les protectores, en organitzacions
per a la defensa dels animals i en organitzacions
civils que reclamen polítiques socials.

És necessari que de forma urgent s’adoptin mesures que pal•liïn tot aquest patiment. És necessari que s’inverteixi en una educació basada en el
respecte, que s’inculquin valors, que es protegeixi
l’entorn, que es financi la veritable cultura.

Hem obtingut més de 177.000 vots en les darreres
eleccions europees del 2014, la qual cosa va suposar multiplicar per quatre els resultats anteriors.
La creixent preocupació pels animals es reflecteix
en aquest suport ciutadà al Partit Animalista a les
urnes.

És necessari que d’una vegada per sempre es

És a les teves mans el proper 24 de maig.
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1 / DEFENSA
DELS ANIMALS
Encara que moltes competències que afecten els
animals o s’hi refereixen són de competència autonòmica o estatal, des dels ajuntaments es poden impulsar ordenances municipals exemplars i
realment beneficioses per als animals, es poden
fomentar campanyes informatives i de sensibilització, així com finançar línies d’ajudes per a
l’atenció veterinària i els programes d’esterilització.

1.1		
REFORMA DE LES ORDENANCES
DE PROTECCIÓ ANIMAL
Durem a terme una profunda revisió de les ordenances municipals de protecció animal, amb
l’objectiu que des dels ajuntaments es pugui fer
una política local basada en criteris de protecció
animal. Estudiarem les particularitats de cada municipi, i ens basarem en els criteris següents per
impulsar reformes:

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex general)

per empreses que no apliquen cap criteri de protecció animal, i que sacrifiquen els animals de
manera indiscriminada. En les adjudicacions,
s’haurà d’atorgar un major criteri qualificatiu
positiu a les entitats no lucratives per sobre de
les empreses que no tenen en compte criteris
de protecció animal. Així mateix, els concursos
han de ser específics per a la gestió dels centres
de protecció animal, sense acumular-se a la
gestió d’altres serveis públics.
Considerar les associacions de defensa dels
animals com a part interessada en els expedients oberts en casos de maltractament, per
evitar que les denúncies siguin arxivades sense
investigació.
Aplicar el mètode CES (captura - esterilització solta) per al control i cura de les colònies felines.
Implicar els serveis públics en la difusió dels
animals abandonats per fomentar les adopcions.

Augmentar les multes a aquells que maltracten animals. Actualment la quantia de les
sancions és ridícula, i posen en una situació de
quasi total impunitat els qui maltracten i abusen dels animals.

Establir que els animals no hagin de romandre lligats o engabiats, i que els que visquin a l’exterior puguin disposar, no només
d’habitacles que els protegeixin de les inclemències del temps, sinó també d’espai suficient
que els permeti la llibertat total de moviments.

Garantir el dret de la ciutadania a alimentar els animals que viuen al carrer, sense que
s’imposin sancions per aquest motiu.

Perseguir i sancionar de manera estricta la
cria d’animals per a la venda per part de particulars sense llicència.

Garantir l’accés de les protectores als concursos de gestió dels centres de protecció animal.
En molts casos, aquests centres són gestionats

Prohibir la venda ambulant de qualsevol animal viu, així com la instal•lació de llocs semifixos a aquest efecte.
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Prohibir els parcs o recintes urbans d’exhibició
d’animals.
Permetre l’accés d’animals a les administracions públiques.
Habilitar un registre de maltractadors
d’animals, al qual puguin tenir accés les protectores legalment constituïdes, les gosseres i
els centres d’acollida d’animals abandonats,
els veterinaris i la policia local, per tal d’evitar
el lliurament dels animals a aquestes persones,
tant en adopció/acolliment com en els casos de
recuperació per pèrdua o decomís.

1.2		“SACRIFICI ZERO” D’ANIMALS
EN REFUGIS I EN GOSSERES
En un gran nombre de municipis són abandonats milers de gossos, gats i altres animals cada
any. De vegades són atropellats, o moren per les
altes temperatures i per la falta d’aliment. En altres
ocasions, són capturats i traslladats a gosseres saturades, on en la majoria dels casos són sacrificats.
Per lluitar contra aquesta situació, les protectores
realitzen enormes esforços, dignes d’elogi, per
cuidar, esterilitzar i donar en adopció els animals
abandonats. Aquesta situació no canviarà per
complet mentre se segueixin comprant animals.
No obstant això, amb l’objectiu d’avançar cap a
una solució, defensem les mesures següents:
Campanyes educatives i de conscienciació
social contra l’abandonament i a favor de
l’adopció d’animals.

(índex general)

Programes d’esterilització de gossos i gats,
tant d’aquells que es troben en refugis o protectores, com d’aquells que viuen al carrer.
Tots els animals tutelats per l’Administració
han de ser esterilitzats, per criteris de salut, per
evitar ventrades no desitjades mentre es trobin sota tutela administrativa, i per garantir
l’esterilització abans de la seva adopció.
Assignació d’una dotació pressupostària suficient als centres de protecció animal.
Adopció de mesures que desincentivin la
compra i venda d’animals, mentre aquesta segueixi sent legal, per reduir el volum
d’abandonaments que es produeix cada any, i
prioritzar l’adopció dels animals que estan en
gosseres i protectores. Algunes d’aquestes mesures han de ser prohibir l’exhibició d’animals
en aparadors, a més de perseguir i sancionar la
cria il•legal d’aquests.

1.3

GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES

Les colònies felines urbanes estan formades pels
gats sense persona propietària legal coneguda
que habiten a les vies públiques urbanes. A causa de l’elevat nombre de gats que viuen al carrer,
ha d’aplicar-se un model ètic, pràctic i eficaç de
colònies controlades, que garanteixi la defensa de
les seves necessitats, al mateix temps que se’n redueix la població.
L’únic mètode ètic i efectiu per al control de les
colònies felines és el mètode CES (captura - esterilització - solta), que resulta més eficient mitjançant
el treball conjunt entre l’Administració, les orga-
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nitzacions dedicades a la defensa dels animals i el
treball del voluntariat.
L’Administració autonòmica, en col•laboració amb
els ajuntaments, haurà d’assumir les despeses de
la captura, esterilització, solta i manteniment posterior dels animals; sempre amb l’assessorament
d’entitats animalistes, i amb l’oferiment voluntari
de les persones que vulguin assumir la vigilància i
cura de les colònies felines.
Per a això, s’haurà de protegir i legalitzar la figura de
l’“alimentador oficial”, vinculada a l’Administració,
amb formació i coneixement demostrat.
Els consistoris han de realitzar campanyes de promoció dels projectes CES entre la ciutadania, amb
l’objectiu de conscienciar en la seva protecció i
respecte, amb mesures com la senyalització de les
colònies controlades amb advertiments sobre la
protecció municipal d’aquestes.

1.4

ZONES D’ESPLAI CANÍ (ZEC)

Una major sensibilitat social cap als animals s’ha
traduït també en un major nombre de famílies i
persones que comparteixen la seva vida amb animals domèstics o de companyia, també en els entorns urbans.
La conciliació harmònica de l’ús dels espais públics és un imperatiu no només ètic, sinó legal,
que en molts casos s’incompleix, i aquests animals
disposen únicament d’uns recintes minúsculs per
fer les seves necessitats (pipicà) i on és impossible
que gaudeixin de l’exercici necessari, lliures de lligams, que requereix la seva etologia i desenvolupament equilibrat. Els animals passen tancats més

(índex general)

de 20 hores als habitatges, en el millor dels casos,
i les seves sortides per córrer, socialitzar-se i jugar
es redueixen als límits d’una corretja per imperatiu
legal.
Per aquest motiu, impulsarem la delimitació de
zones verdes com a ZEC, amb el mobiliari urbà i
les condicions necessàries per a això (barrats si hi
ha trànsit proper, il•luminació adequada, papereres, senyalització vertical, etc.), en quantitat i qualitat suficients per garantir la seva accessibilitat i ús
per tots, així com la regulació dels restants espais
verds dels municipis, amb horaris compartits d’ús
per a animals solts.

1.5

PLATGES I ZONES DEL LITORAL
AMB ACCÉS PER A ANIMALS

Hi ha un gran nombre de casos de localitats de
la costa que compten amb zones d’accés al mar
que prohibeixen la presència d’animals a les seves platges, i que imposen sancions a les persones
usuàries amb animals, fins i tot quan aquests llocs
no registren cap activitat (a l’hivern, en dies climatològicament adversos, en horari nocturn, etc.)
Aquests espais, regulats per la Llei de costes, que
els declara “béns de domini públic”, i per tant a
l’empara de l’article 31, on s’indica que “la utilització del mar i la seva ribera serà lliure, pública i
gratuïta per als usos comuns (...) tals com passejar,
estar, banyar-se etc.” no impedeix l’accés dels animals que alguns municipis imposen, i les sancions
dels quals poden ser recorregudes.
El Partit Animalista promourà la conciliació de l’ús
de les platges perquè els animals també puguin
gaudir d’aquests espais amb totes les garanties
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per a les persones i els animals, i proposa la derogació immediata de les normatives que prohibeixen i sancionen aquest ús.

1.6

REGIDORIA DE DEFENSA ANIMAL

Els ajuntaments necessiten amb urgència dur a
terme mesures que els adaptin a una societat més
ètica i respectuosa amb els animals, amb la intenció de prevenir la violència contra aquests. Proposem la creació d’una Regidoria de Defensa Animal
que centralitzi les competències, assessorada per
les protectores locals.
La inexistència d’un departament amb competències exclusives en l’àmbit de la defensa dels
animals dificulta la labor de l’Administració a
l’hora d’evitar les pràctiques il•legals que suposen
un perjudici per a aquests. A més, considerem necessària la posada en marxa d’un telèfon gratuït
que faciliti a la ciutadania informació relativa a la
protecció dels animals: contactes de protectores,
centres municipals de protecció animal, comunicació amb la Policia o Guàrdia Civil per interposar
denúncies per maltractament, etc.
És necessari que els cossos de Policia Local, que
habitualment són els principals receptors d’avisos
d’animals abandonats a la via pública, siguin dotats amb lectors de xips per agilitar la localització i
lliurament d’animals extraviats a les seves famílies,
cosa que estalviaria hores i dies d’angoixa tant als
animals com a les seves famílies.
Proposem la formació específica d’aquests cossos
en el tracte i maneig d’animals.

(índex general)

1.7

FI DELS ESPECTACLES
AMB ANIMALS

La societat s’ha anat posicionant de forma creixent
contra el maltractament animal i l’ús d’animals en
diferents àmbits. No obstant això, des dels municipis se sufraguen i fomenten tot tipus d’espectacles
en els quals s’usen animals, com corrides de toros,
correbous, baralles de galls, circs amb animals, ús
de ponis en fires, romeries, mercats medievals, cavalcades, etc.
Des del Partit Animalista defensem la fi de tots els
espectacles amb animals, i ens oposem al fet que
aquests siguin autoritzats i finançats des de les administracions locals. Proposem la prohibició sense
excepcions de tots ells.
En el cas dels municipis que ja han inclòs en les
seves normatives la prohibició dels circs amb animals salvatges, proposem que s’estengui la prohibició també als circs que desenvolupin espectacles amb un altre tipus d’animals.

1.8

EXTINCIÓ DE LLICÈNCIES PER A
VEHICLES DE TRACCIÓ ANIMAL

La tracció animal és una activitat lucrativa que
condemna a l’esclavitud, el maltractament i la sobreexplotació a milers d’èquids, que sofreixen a
més condicions de treball letals.
Ens oposem a l’ús d’animals per al tir de calesses,
galeres, cotxes de cavalls, etc., sigui el seu fi turístic
o d’una altra índole. Per a això proposem l’extinció
de les llicències per a aquestes activitats, així com
la prohibició del seu exercici en qualsevol context.
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1.9		
PROHIBICIÓ DELS ANIMALS
DE MUNTAR TURÍSTICS I FIRALS
Cavalls, ponis, rucs, camells i altres espècies utilitzats per ser muntats amb diverses finalitats són
víctimes d’un ús immoral i obsolet, totalment innecessari i injustificat. A més, les seves condicions
de vida i trasllats són un motiu freqüent de denúncia per maltractament i males condicions higienicosanitàries, que en alguns casos els obliguen a
suportar situacions d’estrès, uns desproporcionats
nivells de pressió acústica, greus exposicions a
condicions climatològiques extremes, extenuants
jornades de treball sense control, etc. Proposem la
prohibició de l’ús i l’explotació d’aquests animals
amb aquestes finalitats.

1.10		PROHIBICIÓ DE RECINTES URBANS
D’EXHIBICIÓ D’ANIMALS
Proposem desmantellar els parcs o recintes urbans
d’exhibició d’animals, com els llacs amb peixos i
aus aquàtiques, els fossats amb cérvols i altres mamífers remugants, etc., resituar els animals confinats en aquests llocs, i prohibir la instal•lació de
futurs espais d’aquesta naturalesa.
Aquests animals solen estar allotjats en aquests
recintes per criteris estètics i de gaudi per a les
persones, però s’obvien les seves necessitats, les
condicions mediambientals i d’hàbitat a les quals
per etologia pertanyen, i són abandonats a la seva
sort sense la vigilància ni el controls adequats, i
són en multitud d’ocasions víctimes del vandalisme i de robatoris.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex general)

El seu confinament els obliga a més a la reproducció endogàmica, cosa que els produeix efectes
degeneratius i malalties.

1.11		RECONVERSIÓ DELS ZOOLÒGICS I AQUARIS EN CENTRES DE
RECUPERACIÓ D’ANIMALS
En els zoològics i aquaris els animals viuen captius,
lluny del seu hàbitat i sense possibilitat de satisfer les necessitats de la seva espècie. Això els provoca greus i evidents sofriments físics i psíquics.
Als centres de recuperació o santuaris només es
persegueix el benestar dels animals, sense cap benefici econòmic. El PACMA proposa la reconversió progressiva dels zoològics en santuaris on els
animals que no puguin ser reintroduïts en el seu
hàbitat romanguin la resta de les seves vides.

1.12 CESSAMENT D’AUTORITZACIONS PER
A LA INSTAL•LACIÓ DE CENTRES
D’EXPERIMENTACIÓ EN ANIMALS
El Partit Animalista s’oposa a l’experimentació en
animals, i ha estat un dels partícips en la Iniciativa Ciutadana Europea que reclama la fi d’aquesta.
L’any 2013 va suposar un avenç, ja que es va prohibir la comercialització de productes cosmètics
o que continguin ingredients experimentats en
animals. Europa ja treballa en el Programa marc,
Horitzó 2020 (H2020), que s’estendrà fins al 2020,
l’objectiu del qual és coordinar el progrés en els
mètodes sense animals en les proves de toxicitat.
Per això proposem la suspensió de les autoritzacions municipals per a la construcció i instal•lació

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS MUNICIPALS

24 DE MAIG 2015 /

11

LA SEVA VEU, EL TEU VOT
Pels Animals, el Medi Ambient
i la Justícia Social

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex general)

de centres d’experimentació amb animals, per
tractar-se de pràctiques que han de ser canalitzades a la seva progressiva desaparició, i establir en
el seu lloc centres d’investigació ètics que apliquin
mètodes alternatius.

veuen en l’obligació de dormir al carrer, en lloc de
dormir en un llit, per no deixar els seus animals
abandonats. Davant d’aquesta realitat, proposem
l’accés dels animals als albergs i menjadors socials
gestionats pels municipis.

1.13 ACCÉS DELS ANIMALS AL
TRANSPORT PÚBLIC

1.16		AJUDES MUNICIPALS PER SUFRAGAR
L’ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA DELS
ANIMALS DE FAMÍLIES SENSE
RECURSOS

Diverses ciutats espanyoles ja permeten l’accés
dels animals als diferents transports urbans, com
metros, tramvies, trens o autobusos. Des del Partit
Animalista defensem l’extensió d’aquesta mesura
a tots els municipis, per tal de facilitar la conciliació social entre els ciutadans i ciutadanes i els seus
animals de companyia.

1.14 OPCIÓ DE MENÚ SENSE ALIMENTS
D’ORIGEN ANIMAL
Apostem per la inclusió d’una opció de menú sense aliments d’origen animal en tots els centres i
edificis dependents de l’Administració pública,
així com en hospitals, menjadors escolars, universitats públiques i centres penitenciaris.

1.15		ACCÉS DELS ANIMALS ALS ALBERGS I
MENJADORS SOCIALS
Aquelles persones que estan en una situació
econòmica que els priva de les seves necessitats
més bàsiques, com l’habitatge o l’alimentació,
no haurien de veure’s, a més, abocades a haver
de triar entre el seu aliment o romandre al costat
dels seus animals. Moltes d’aquestes persones es

Defensem la necessitat que els consistoris desenvolupin una línia d’ajudes per a les famílies sense
recursos que tinguin animals al seu càrrec, amb
l’objectiu de sufragar les despeses veterinàries
justificades (vacunacions obligatòries, desparasitació, esterilització, intervencions urgents, etc.),
i sempre sota la condició que no alberguin més
animals des de la data de sol•licitud de l’ajuda i
fins que aquesta cessi.

1.17 MESURES ÈTIQUES PER AL CONTROL
DE LA FAUNA URBANA
Ens oposem de manera rotunda als mètodes
cruents empleats de manera habitual per al control de la fauna urbana, com l’ús de verí, gasejat,
la caça o la captura per a usos cinegètics. En lloc
d’aquestes mesures, donem suport a les campanyes d’esterilització de gats, aus i altres animals, dutes a terme amb èxit en diversos municipis.
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1.18		CAMPANYES FORMATIVES
DESTINADES A LA POLICIA LOCAL
És habitual que hi hagi un desconeixement per
part dels agents de la Policia Local pel que fa a la
legislació que afecta els animals. Donem suport a
la realització de campanyes formatives per suplir
aquest problema. Considerem necessari incloure
continguts relatius a la legislació que afecta els
animals en les oposicions a policia local.

1.19		CAMPANYES FORMATIVES
DESTINADES ALS COSSOS DE BOMBERS
Freqüentment la ciutadania reclama d’aquest cos
la intervenció en el rescat d’animals, casos per als
quals lamentablement aquest personal funcionari
no està instruït, i fins i tot es nega habitualment a
realitzar aquestes intervencions, cosa que provoca
situacions de desemparament als animals i greus
riscos per a les persones que, davant d’aquestes
negatives, decideixen actuar a títol personal.
Proposem campanyes específiques de formació
en el rescat i maneig d’animals per a les dotacions
de Bombers, així com informar a totes les dotacions de la seva obligació de brindar assistència
en aquests casos.

1.20		CAMPANYES MUNICIPALS D’EDUCACIÓ
INFANTIL EN EL RESPECTE ALS ANIMALS
És necessari formar els ciutadans i ciutadanes del
futur en el respecte i la protecció als animals. Proposem oferir informació relativa a la legislació, les
seves cures, la responsabilitat derivada de la seva

(índex general)

tinença, el foment de l’adopció enfront de la compra, la realitat de les indústries pelletera, ramadera, avícola, com actuar davant de casos d’animals
abandonats, etc.
Aquestes campanyes es complementarien amb
visites i jornades de col•laboració amb les protectores o santuaris.

1.21		ACCÉS D’ANIMALS A LES
ADMINISTRACIONS I ELS
ESTABLIMENTS PÚBLICS
No existeixen raons que justifiquin la prohibició
d’accés dels animals a les administracions públiques, per la qual cosa proposem derogar aquesta normativa en aquells municipis en què estigui
vigent, així com incentivar i promocionar l’accés
d’animals a tot tipus d’establiments públics, amb
una especial consideració cap als del sector de
l’oci, com bars i restaurants, seguint l’exemple de
convivència urbana europeu.

1.22		ANIMALS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA
A l’entorn de la violència domèstica, en totes les
seves variants (maltractament infantil, violència
de gènere, violència exercida per persones amb
trastorns psicològics/psiquiàtrics o per situacions
d’addicció a drogues i alcohol...), és freqüent que
els animals es converteixin en les víctimes involuntàries de conflictes sentimentals, venjances
personals, nuclis familiars desestructurats, etc., i
no hi ha cap legislació aplicable que permeti la
seva protecció legal d’una manera o d’una altra.
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En alguns casos, els animals es troben enmig de
disputes sobre la seva custòdia, o són directament
abandonats.
Des del PACMA entenem com a necessari abordar
una normativa municipal específica que estableixi
la cooperació entre administracions i organismes
socials (policia local, centres d’acollida d’animals,
protectores d’animals, veterinaris, serveis socials...),
perquè s’analitzi amb diligència i eficàcia cada cas,
i s’adoptin les mesures necessàries per controlar
i/o minimitzar els danys psicològics i/o físics dels
animals víctimes de la violència domèstica.
Es prioritzarà, en tot cas, i després dels oportuns
controls que garanteixin sempre el benestar dels
animals, la permanència d’aquests amb els seus
propietaris, ja sigui en el seu domicili o ja sigui permetent l’accés lliure amb els animals als centres
d’acollida de dones maltractades, als albergs municipals i en qualsevol altre tipus de dependències
de l’Administració.

1.23		RESIDÈNCIES I CENTRES PER A GENT
GRAN AMB ANIMALS

(índex general)

allotjats en gosseres amb escasses probabilitats
d’adopció i/o se’ls aplica l’eutanàsia, ja sigui perquè la família de la persona gran rebutja fer-se’n
càrrec o ja sigui perquè aquestes persones d’edat
avançada no compten amb ningú a qui deixar els
seus companys de vida.
El PACMA promourà l’admissió dels animals al
costat dels seus propietaris/àries en tot tipus de
centres de gent gran, de l’àmbit privat i públic,
tant per a les estades temporals com les permanents. Els beneficis mutus de la convivència amb
animals estan àmpliament demostrats, i aquesta
convivència es recomana sobretot en persones
d’edat avançada i en situació d’abandonament o
absència familiar, o estats de carència afectiva.

1.24		PIROTÈCNIA
La pirotècnia mata cada any grans quantitats
d’aus, i provoca accidents i la mort d’animals
domèstics. Els focs pirotècnics i la intensa emissió
de llums artificials, causen estrès i ansietat en tot
tipus d’animals.

A causa de la prohibició d’accés dels animals a
tota mena d’establiments i edificis, és freqüent
que l’ingrés de les persones grans en residències
i centres gerontològics derivi en situacions dramàtiques que produeixen un gran trauma tant
en aquells usuaris que fins al seu ingrés convivien
amb animals de companyia, com en els mateixos
animals.

Les aus, molt sensibles a la llum, s’enlluernen i
desequilibren, cosa que fa que xoquin contra
edificis, arbres i entre elles quan volen en bandada. Els forts impactes i les detonacions, a més,
els provoquen aturades cardíaques i hemorràgies
internes, patró que es repeteix en gossos, gats i
altres mamífers, que fugen espaordits i són víctimes d’atropellaments, morts a causa d’infarts, o es
perden.

A més, és habitual que aquests animals, que també solen ser d’edat avançada, acabin abandonats,

L’ús de material pirotècnic també és el causant de
greus accidents entre persones i d’incendis i ex-
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plosions amb perjudicis personals, mediambientals i econòmics, a causa de l’ús incontrolat i inexpert que habitualment se’n fa.
El PACMA proposa la prohibició de l’ús de pirotècnia d’alta sonoritat, i la prohibició de la venda i l’ús
recreatiu de petards, coets, traques, bengales i barrines, tal com ja estableixen les normatives locals
de diversos municipis en tot l’Estat.

1.25		CEMENTIRIS I CREMATORIS PER ALS
ANIMALS
Milers de famílies i propietaris d’animals es resignen en alguns casos, i es neguen gairebé sempre,
a lliurar als serveis veterinaris o a les empreses de
tractament de residus biològics els cossos dels
seus animals morts, com a part del nucli familiar que han estat i pels forts llaços afectius que
s’estableixen amb aquests animals.
A l’Estat espanyol només les iniciatives privades, i
encara en un nombre molt insignificant, permeten un lloc de repòs i visita de les restes mortals
dels animals de companyia. Per això, el PACMA
proposa la creació de cementiris i crematoris públics d’animals, amb la implantació de les corresponents taxes municipals en concepte de l’espai
i el temps que s’usi o els serveis prestats a cada
usuari, tal com ja funcionen en altres països europeus.
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2.2

CREACIÓ D’UN CENTRE DE
RENDIMENT PER ALS SUPORTS
ECONÒMICS

Els ajuntaments tenen competències que poden ser aprofitades per al desenvolupament de
l’economia i l’avanç cap a la creació d’ocupació.
Però el manteniment de les polítiques socials
solament serà possible a llarg termini si s’evita
l’endeutament i es compleix de manera puntual
amb els pagaments. Un ajuntament que obstaculitza la labor de la ciutadania i les empreses està
contribuint a la crisi econòmica.

Donem suport a la creació d’espais on els àmbits
universitari i industrial col•laborin per desenvolupar i impulsar iniciatives econòmiques generadores d’ocupació de qualitat. Als centres s’oferirà
formació professional, es facilitarà la investigació
universitària, i es fomentarà la inversió privada a
través de vivers per a noves empreses i sales de
recerca a la disposició d’empreses.

Donem suport al foment de l’Administració electrònica, tant per facilitar l’accés a la informació
d’interès públic, com per estalviar costos.

2.3

2.1

REACTIVACIÓ DELS ESPAIS
INDUSTRIALS TANCATS O
DESMANTELLATS

La crisi i la mala gestió política han provocat el tancament i el desmantellament de nombrosos centres de treball sobre els quals se sostenia una gran
part de l’economia familiar. Des del Partit Animalista donem suport a una reconversió intel•ligent i
efectiva d’aquests centres de treball, a través de la
negociació amb empreses privades que hi puguin
trobar una oportunitat per desenvolupar models
de negoci que retornin els ingressos econòmics a
milers de famílies.

IMPULS DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR
DE LES ENERGIES RENOVABLES

La creació de llocs de treball en el sector de les
energies renovables i la rehabilitació energètica
d’habitatges ha de ser una prioritat per als ajuntaments, que, en el marc de les seves competències
i tenint en compte les possibilitats de cada zona,
hauran d’impulsar ocupacions ètiques en el sector de les energies renovables i de la rehabilitació
d’habitatges.

2.4		CONSUM RESPONSABLE
I SOSTENIBLE
La sobreexplotació d’uns recursos que són finits,
la generació massiva de residus, deixalles i residus no orgànics o tòxics per al medi ambient, i
l’agressió constant als ecosistemes estan portant
el planeta a un punt crític de no-retorn.
El model econòmic basat en el creixement constant i el productivisme, condemnat a desaparèixer
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per imperatiu davant de la incapacitat de regeneració natural del planeta, obliga a plantejar alternatives i reeducar en el consum i la gestió dels
recursos.
El PACMA aposta pel consum responsable i sostenible, de manera que el consum es vagi reduint
progressivament i aplicant els principis més adequats a una situació de recursos limitats:
Escales reduïdes, relocalitzacions, eficiència, cooperació, autoproducció i intercanvi, durabilitat
(posar fi a l’obsolescència programada), i adaptar
els ritmes de consum energètic i de material fins a
un nivell que acordi la velocitat natural de gestió
de residus i la producció de recursos.
Per això proposem campanyes de difusió i reeducació en un consum responsable i sostenible.

2.5

SUPORT I PROMOCIÓ DE L’ENTRAMAT
COMERCIAL TRADICIONAL

La irrupció de multinacionals i grans superfícies
comercials, amb el suport explícit de les administracions per a l’adquisició del sòl, excepcions
urbanístiques i liberalització d’horaris i convenis,
ha repercutit de manera letal en el mitjà i petit comerç local.
El volum de llocs de treball generats, la seva proximitat al ciutadà i la garantia del servei i atenció
directes són valors que determinen la necessitat
de donar suport a l’entramat comercial tradicional
i/o el mitjà i petit comerç i a promocionar-lo, per la
qual cosa el Partit Animalista aposta per la inversió
pública en la dinamització i impuls d’aquest sector, amb mesures com:

(índex general)

Campanyes estacionals de dinamització del
sector.
Exempcions fiscals o impositives per activitat
o sòl (IAE, IBI).
Promoció publicitària institucional
l’entramat comercial tradicional.

de

Distinció pública amb segell de qualitat als
petits i mitjans comerços, amb incentius econòmics.

2.6

ACCÉS ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
D’AIGUA, LLUM I GAS

Defensem que es garanteixi l’accés a aquests serveis a les persones en situació de vulnerabilitat.
Per a això, proposem que s’estableixin acords o
convenis amb les companyies de subministrament, amb l’objectiu d’establir línies d’ajudes o
descomptes en el cost dels consums mínims. Així
mateix, proposem establir la prohibició dels talls
de subministrament a causa d’impagaments en
famílies en risc d’exclusió social.

2.7

PLA MUNICIPAL D’HABITATGE

Amb l’objectiu de garantir el dret constitucional a
l’habitatge, ha d’haver-hi informació actualitzada
sobre la situació dels habitatges en els municipis,
incloent-hi els que estan deshabitats.
Donem suport al desenvolupament d’un pla
municipal d’habitatge, que ofereixi una borsa
d’habitatges amb lloguers socials per a joves, atu-
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rats i famílies sense recursos. Igualment, proposem
l’obertura d’una Oficina Municipal de l’Habitatge,
per a l’atenció i informació ciutadana, amb especialització jurídica, revisió de contractes, etc., i que
integri un Observatori de l’Habitatge encarregat
de l’estudi detallat del parc immobiliari i el seu ús,
la seva propietat, les perspectives, el seguiment
d’execucions hipotecàries, etc.
A través del marc legislatiu que s’estableixi en la
política autonòmica d’habitatge, proposem que
les comunitats autònomes informin els ajuntaments del parc immobiliari dels habitatges que
poden ser oferts amb lloguers socials als ciutadans i ciutadanes que els necessitin.

2 / ECONOMIA, OCUPACIÓ I HABITATGE
(índex general)

natorias y ponen en riesgo la imparcialidad de las
administraciones.
Atendiendo al carácter cultural, artístico e histórico de algunos templos de culto, proponemos que
los Ayuntamientos cobren el IBI correspondiente
a todos los inmuebles que no sean de uso exclusivo para culto público, tanto de la Iglesia Católica
como del resto de confesiones con inmuebles en
propiedad.

2.8		
COBRAMENT DE L’IBI A L’ESGLÉSIA I
ALTRES CONFESSIONS RELIGIOSES
La Iglesia Católica es titular de más de 100.000 inmuebles en todo el Estado, y sin embargo disfruta
de la exención del pago del IBI, que es muy discutida y tiene contradicciones legales, que fueron
parcialmente resueltas por sentencia del 4 de abril
de 2014 del Tribunal Supremo. El Estado deja de
ingresar a las arcas públicas cerca de 5.000.000 de
euros en concepto de este impuesto. Entre esos
inmuebles se encuentran templos y capillas destinados al culto, pero también residencias de obispos y sacerdotes, seminarios de formación, casas
rectorales, pisos e inmuebles donados, etc.
El respeto y amparo a libertad de culto o de religión es un derecho fundamental que no puede
entrar en conflicto con el carácter aconfesional
del Estado, primando a algunas confesiones religiosas con exenciones fiscales que son discrimi-
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La cultura és un element fonamental per al desenvolupament de les persones. És també una de les
àrees on els ajuntaments poden realitzar una gran
labor. No obstant això, la labor dels ajuntaments
ha de limitar-se a garantir l’accés de la cultura i
l’art a la ciutadania, de manera que aquesta triï de
manera lliure en funció de les seves preferències.

(índex general)

3.2

ÚS DE LES BIBLIOTEQUES COM A
CENTRES PER A LA DIFUSIÓ CULTURAL

Som ferms partidaris del suport a les biblioteques per garantir l’accés a la cultura. Veiem amb
preocupació com en els últims anys l’assistència
a aquestes va en descens, en bona mesura pel
creixement de les noves tecnologies. Pensem que
les biblioteques públiques tenen futur, sempre
que no siguin enteses com a mers magatzems de
llibres, sinó com a espais de creació i intercanvi
cultural mitjançant la realització d’exposicions artístiques, tallers, etc., on sigui possible conèixer-se
i interactuar.

La cultura i les noves tecnologies estan estretament relacionades, i han d’abordar-se de manera
conjunta. Ha de garantir-se l’accés a Internet com
a font d’informació.

3.3		
APOSTA PER ALTERNATIVES D’OCI
PER ALS JOVES

Així mateix, no podem obviar la importància de
l’esport de base, que contribueix a la salut de la
ciutadania, cosa que a més redueix la despesa pública en sanitat.

Apostem pel foment de l’oci saludable, que garanteixi l’accés a alternatives gratuïtes a la joventut i
a persones aturades o sense recursos. Per a això
proposem:

3.1

POSAR SALES A LA DISPOSICIÓ DELS
ARTISTES QUE LES SOL•LICITIN

Els centres públics han d’estar a la disposició de
qui pretengui exhibir les seves obres: pintura, fotografia, teatre, dansa...

Promoció de festivals de cinema, música, dansa, teatre, art, etc.
Dotació al teixit associatiu juvenil de la capacitat, els mitjans i els recursos necessaris per
desenvolupar activitats culturals i d’oci alternatiu.
Adaptació de les sales de teatre públiques
per a persones amb diversitat funcional, que
ofereixin representacions teatrals i exhibeixin
pel•lícules amb audiodescripció.
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3.4		
ESPORT DE BASE

3.5		
NOVES TECNOLOGIES

Els poliesportius i camps esportius han d’estar
a disposició dels clubs existents en el municipi.
Defensem una relació simbiòtica entre els clubs
i l’ajuntament de la manera següent: els primers
disposaran dels poliesportius i camps per a la
pràctica de l’esport amb la contraprestació d’oferir
al seu càrrec escoles esportives per a la infància i
joventut.

Considerem que les noves tecnologies han d’estar
al servei de tota la població, i servir com un mecanisme per garantir l’accés a la informació i a la cultura. Internet és un dels pocs mitjans que la població té per accedir a una informació diferent de la
subministrada pels grans mitjans de comunicació.
Donem suport a les mesures següents:
Instal•lació de punts d’accés a Internet, extensió de la comunicació sense fil i elaboració de
guies informatives.
Ús de programes de programari lliure als
ajuntaments sempre que sigui possible. Això
suposarà un estalvi de milions d’euros per al tresor públic.
Ús d’estàndards oberts en els documents electrònics emesos i/o reclamats pels ajuntaments.
Creació d’un portal a Internet on els artistes
puguin difondre obres amb llicències de distribució gratuïta.
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4 / POLÍTIQUES
D’IGUALTAT
4.1

IGUALTAT DE GÈNERE

Malgrat els avenços ocorreguts en els últims anys,
les dones segueixen sofrint la violència i sent discriminades. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 54 dones van ser
víctimes mortals de la violència de gènere a l’Estat
espanyol l’any 2014. Quant a la bretxa salarial, les
treballadores cobren un 24 % menys per exercir
ocupacions d’igual valor.
Amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més
igualitària, sense sexisme, defensem les mesures
següents:
Regidoria d’Igualtat que posseeixi les competències i la dotació necessàries per realitzar la
seva tasca.
Consell d’Igualtat, integrat per organitzacions d’igualtat de gènere, i que realitzi una labor d’assessorament i consulta del govern local.

(índex general)

4.2

DIVERSITAT SEXUAL

Assumim les propostes de la Federació Estatal de
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals per a les
properes eleccions en l’àmbit municipal. Aquest
és un resum d’aquestes:
Creació d’un Servei d’Informació i Atenció a
persones LGTB.
Engegar mesures antidiscriminatòries cap a
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, així
com persones que viuen amb el VIH, en l’àmbit
laboral.
Formació en prevenció de la LGTBfòbia als
agents de la Policia Local.
Desenvolupament de convenis i programes
de cooperació internacional per afavorir la
no-discriminació de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, i garantir els seus drets
humans en països en els quals els municipis tinguin acords d’agermanament institucional.
Suport institucional a la celebració de la data
reivindicativa de l’Orgull Lèsbic, Gai, Transsexual i Bisexual.

Mesures que afavoreixin la inserció laboral de
les dones, amb l’objectiu d’evitar la desigualtat
salarial i la segregació laboral.
Convenis per garantir la conciliació de la vida
personal i laboral, sense discriminar per qüestions de gènere.
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4.3

DIVERSITAT FUNCIONAL

Defensem les propostes programàtiques sobre
inclusió dels drets de les persones amb diversitat
funcional elaborades pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI). Les exposem de manera resumida:
Compromís per considerar la diversitat funcional com a vector transversal d’atenció preferent en totes les línies d’acció política.
Campanyes de sensibilització, presa de consciència i educatives dirigides a la ciutadania,
autoritats i funcionariat.
Creació d’un Consell Municipal de Persones
amb Diversitat Funcional.

(índex general)

4.4

PERSONES MIGRANTS

Considerem urgent la revisió de la política migratòria, que ha de garantir la protecció dels drets humans, així com dels drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes. Els fluxos migratoris provinents
d’Àfrica, que augmenten per la terrible situació
política i econòmica dels països subsaharians, han
de suposar un imperatiu perquè els països comunitaris elaborin mesures justes, emparades pel
dret internacional, que ofereixin garanties a tots
els ciutadans i ciutadanes.
Igualment, considerem que els ajuntaments, en
el marc de les seves competències, han d’adoptar
mesures urgents d’empara social i integració de
les persones migrants, amb l’objectiu d’evitar la
xenofòbia, el racisme i l’exclusió social.

Elaboració d’un Pla local per promoure la formació, l’ocupació i l’accessibilitat universal de
les persones amb diversitat funcional.
Creació d’una Oficina Local de Vida Independent per a persones amb diversitat funcional,
i establiment de programes de vida Independent. Assignació a totes les persones amb discapacitat declarades en situació de dependència dels serveis de prevenció de la dependència i
dels de promoció de l’autonomia personal.
Aprovació d’un Pla local d’atenció sociosanitària dirigit a les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.
Mesures per garantir l’accessibilitat als edificis
públics.
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5 / PARTICIPACIÓ
DEMOCRÀTICA
La participació no ha de limitar-se a votar cada
quatre anys, especialment en l’àmbit municipal.
Cada vegada som més les persones que reclamem
decidir en els assumptes que ens concerneixen.
El desenvolupament del teixit associatiu, en combinació amb la presa de decisions mitjançant consultes, propiciarà l’avanç cap a una major participació,
sense la qual l’Estat de dret no pot realment existir:

5.1

(índex general)

Redacció i difusió d’un Manual de participació ciutadana, que reflecteixi amb llenguatge
proper i de forma detallada tots els mitjans pels
quals els ciutadans i ciutadanes poden ser partícips de la política local, com la intervenció en
plens, models d’al•legacions a les normatives,
etc.
Incorporació dels col•lectius socials a les comissions municipals, per mitjà de la representativitat de les associacions.

5.2

REGENERACIÓ DE LA CLASSE POLÍTICA I
MESURES CONTRA LA CORRUPCIÓ

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Com a forma de garantir que la democràcia sigui
realment participativa, i no es limiti a votar cada
quatre anys, defensem les mesures següents:
Mecanismes per a la participació quant a l’ús
que es farà dels diners públics (pressupostos
participatius).
Celebració de consultes populars, almenys, de
manera anual.
Incorporació de l’opció que els ciutadans i ciutadanes puguin presentar mocions als plens,
previ suport oficial en forma de signatures del 5
% per cent del cens del municipi, amb l’obligació
del Ple de ser debatudes i votades.
Implantació de les anomenades Agendes 21
Locals o Agenda 21, de sostenibilitat local,
amb la garantia d’incorporar al debat les propostes remeses.

Defensem una reducció en el nombre d’assessors
i càrrecs de confiança nomenats pels governs municipals.
Les contractacions han de realitzar-se per mitjà de
comissions que ofereixin informació pública sobre
el procés seguit. Amb l’objectiu d’evitar la vinculació sovint existent entre la classe política i les portes giratòries, ens mostrem contraris a la gestió i
contractació del sector públic per part d’empreses
que tinguin en els seus òrgans de gestió a persones que hagin treballat en l’Administració durant
els últims quatre anys.

5.3

FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

La participació ciutadana a través de les associacions és fonamental en el desenvolupament cultural, educacional, cívic i social, i com a suport de
les manques institucionals en multitud de sectors
i que afecten tot tipus de col•lectius.
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Per això, des del PACMA apostem per un suport
decidit a l’associacionisme, per tal de garantir la
disponibilitat d’espais on exercir les seves activitats, la promoció d’aquestes, la seva incorporació
a les polítiques municipals en les comissions que
afectin directament les temàtiques de què tractin,
i propiciar la col•laboració conjunta en les campanyes amb el suport de l’Administració.
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6 / URBANISME I
MEDI AMBIENT
L’espai urbà ha d’estar dissenyat per garantir les
necessitats de la ciutadania i els animals, i cal
deixar de banda la política tantes vegades impulsada fins a avui basada principalment en interessos empresarials.

(índex general)

tors productius menys contaminants, el foment
del transport públic, el suport als vehicles elèctrics
amb l’exempció de l’impost de circulació de vehicles, la implantació de cotxes elèctrics al parc de
vehicles oficials, així com la reducció del nombre
d’aquests per a l’ús dels càrrecs.

6.3
FOMENT DEL
		
RECICLATGE

Defensem realitzar una transició energètica cap
a una societat que aposti per l’estalvi, l’eficiència
energètica i les energies renovables respectuoses
amb els animals.

Amb l’objectiu de reduir la generació de residus,
donem suport a la recollida selectiva de residus
Porta a Porta, que s’ha mostrat com el mètode
més efectiu de reciclatge.

6.1		
PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

6.4
AUGMENT DE
		LES ZONES VERDES

El desenvolupament urbanístic ha de buscar
l’equilibri territorial i la mobilitat sostenible. Això
solament és possible mitjançant uns plans que
permetin la participació ciutadana. Totes les obres
públiques han d’estar acompanyades d’un informe d’impacte ambiental que ha de ser tingut en
compte abans d’ordenar-ne la projecció. La ciutadania haurà de tenir el dret a decidir sobre qualsevol planificació urbanística que l’afecti.

6.2
PLA PER A LA REDUCCIÓ
		 DE LA CONTAMINACIÓ

L’arquitectura social implica, de manera necessària, un augment de les zones verdes, accessibles
per a la ciutadania i els animals. En aquestes ha
d’haver-hi zones d’esplai per als gossos, amb les
degudes mesures de seguretat per a ells i per a
tercers.
Per a la neteja i cura de les zones verdes, s’ha
d’evitar l’ús de productes perjudicials per a la salut
humana i animal.

La contaminació suposa uns greus perjudicis per a
la salut de la ciutadania, els animals domesticats i
la fauna urbana. Per aquest motiu, són necessàries
mesures com la instal•lació d’un enllumenat més
eficient i sostenible, el desenvolupament dels sec-
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6.5
PROTECCIÓ DELS
		
ARBRES URBANS
L’arbrat, com a element viu imprescindible en
l’escenari urbà, no produeix només un benefici
estètic, sinó de qualitat de vida. Pels seus efectes
en la qualitat de l’aire, en la reducció de la temperatura, en la disminució i neutralització dels
contaminants atmosfèrics, per la seva implicació
directa en els costos energètics de les construccions i per la seva contribució a la reducció de la
contaminació acústica. Tant els arbres autòctons
com els exòtics han de comptar amb la protecció
i les cures necessàries, més encara quan alguns
d’aquests arbres revesteixen una gran importància cultural per la seva edat, espècie o significat
històric. El nombre, l’espècie i l’estat fitosanitari ha
de ser controlat amb rigor i coneixements experts.
Per tot això, el Partit Animalista s’oposa amb rotunditat a la tala indiscriminada d’arbres per criteris urbanístics que només tenen en compte la
necessitat d’una major superfície de construcció,
o evitar costos en manteniment i jardineria.
Proposem, a més, la posada en marxa de campanyes de consciència ecològica urbana, amb catàlegs de les espècies, edats i la seva ubicació, així
com pràctiques escolars de seguiment estacional
de l’arbrat, a través d’activitats mediambientals.

(índex general)

6.6

HORTS URBANS

Apostem per l’impuls i les ajudes per a la creació
d’horts urbans, que fomenten l’autoabastiment i són
un incentiu ocupacional per a persones en atur. A
més, promouen el necessari aprofitament sostenible i ecològic del sòl sense ús. Proposem la creació
de zones per a l’explotació com a horts urbans per a
l’autoabastiment i sense ànim de lucre en qualitat de
concessions municipals limitades en el temps, i que
es prevegi en la seva adjudicació la reserva d’una
part d’aquestes per a persones en risc d’exclusió social, en atur de llarga durada i col•lectius sensibles,
com ara joves sense formació i pensionistes.

6.7 APOSTA PEL
TRANSPORT NET
Apostem per l’impuls dels transports nets a les
grans ciutats. Per això, ens comprometem a fomentar la creació de carrils bici en aquelles ciutats
en què no n’hi hagi i a crear una xarxa de lloguer
de bicicletes municipals. Algunes mesures que
contribuiran a l’ús de la bicicleta com a mitjà de
transport són les següents:
		
Canviar el sistema de gestió de la mobilitat
ciclista i el seu àmbit. Habitualment és competència de l’Àrea d’Obres i Serveis - Medi ambient. Nosaltres proposem que sigui responsabilitat de l’Àrea de Circulació i Transports.
		
Integrar la bicicleta en els plans de mobilitat
urbana sostenible de manera que es doni prioritat a les persones que van a peu, la bicicleta i
el transport públic, i que s’afavoreixi la connectivitat, la intermodalitat i l’eficiència.
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Revisar la xarxa de vies ciclistes (amb diversitat de tipologies), amb criteris de seguretat,
connectivitat, multifuncionalitat, integració
urbana i de servei al centre i als barris. Aquesta xarxa haurà de desenvolupar-se sense detriment dels espais per a les persones vianants.
		
Facilitar l’ús combinat de la bicicleta i el
transport públic per facilitar l’accés a zones perifèriques de les ciutats.
		
Tenir en compte la bicicleta en la planificació
i realització d’obres públiques amb l’objectiu
de facilitar-ne l’ús i d’incrementar la seguretat
(identificar i eliminar els punts negres, el manteniment del viari, la senyalització, etc.).
		
Fomentar la instal•lació d’aparcabicis, tenint
sempre en compte criteris de seguretat davant
del robatori, en superfície en centres públics (esportius, educatius, sanitaris, laborals, etc.), en
aparcaments subterranis i desenvolupar normatives per a noves edificacions.
		
Desenvolupar campanyes de promoció de
l’ús de la bici dirigides a la ciutadania en general i a col•lectius específics (centres educatius,
universitats i associacions).
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