PROGRAMA ELECTORAL

A súa voz,
O teu VOTO
Polos animais, o medio ambiente
e a xustiza social

ELECCIÓNS
MUNICIPAIS
24 DE MAIO DE 2015

A súa voz, o teu voto

0 / INTRODUCCIÓN

Polos animais, o medio ambiente
e a xustiza social

A súa voz, o teu voto
A situación dos animais no noso país é dramática.
Os Concellos e Comunidades Autónomas destinan centos de millóns de euros a financiar todo
tipo de festexos taurinos e outros espectáculos
con animais. Cada ano abandónanse 200.000 cans
e gatos no noso país, moitos dos cales morren nas
canceiras, onde son sacrificados, ou na cuneta da
que nunca serán recollidos.
Centos de asociacións protectoras realizan unha
labor impagable de recollida, coidado e atención
de miles de cans, gatos e outros animais. Pero na
maioría dos casos fano sen o apoio e a axuda das
Administracións públicas. O fan en silencio. Ou
silenciadas. Realizan o labor que deberían estar a
facer os Concellos e Comunidades Autónomas.
Outros moitos animais, que viven encerrados, sofren a desidia máis absoluta cando se producen
catástrofes de calquera tipo. Como aconteceu
este ano durante o desbordamento do río Ebro ou
tras as fortes nevadas no norte de España. Como
acontecerá este verán cando, unha vez máis, a falta de políticas ambientais axeitadas e a especulación urbanística prendan lume a nosos bosques,
queimando os recursos naturais e matando a miles de animais que se verán atrapados polo lume.
É necesario que de forma urxente se adopten medidas que deteñan todo este sufrimento. É necesario que se invista nunha educación baseada no
respecto, que se inculquen valores, que se protexa
o ámbito, que se financie a verdadeira cultura.

É necesario que dunha vez por todas se prohiban
todos os festexos taurinos e retírense os centos de
millóns de euros que se destinan a esta barbaridade, para investilos na creación de emprego e no
impulso de políticas sociais de calidade.
É o momento de que os cidadáns concienciados
sumemos forzas en torno á única opción política
que busca o ben común, tamén para os animais.
PACMA está formado por persoas íntegras, que
desembocan na política para cambiar de raíz
aquilo que os demais partidos ignoran. Para dar
voz aos que non a teñen e para demostrar que
as políticas sociais van da man da loita contra o
maltrato animal. Que unha sociedade non pode
avanzar mentres dende as Administracións mátase animais con diñeiro público.
O Partido Animalista concorre ás próximas Eleccións Municipais do 24 de maio con candidaturas
formadas por membros da sociedade, que loitan
por construír un mundo mellor. Persoas que traballan duro nas protectoras, nas organizacións
pola defensa dos animais, e en organizacións civís
reclamando políticas sociais.
Obtivemos máis de 177.000 votos nas últimas
Eleccións Europeas de 2014, o que supuxo multiplicar por catro os resultados anteriores. A crecente preocupación polos animais reflíctese neste
apoio cidadán ao Partido Animalista nas urnas.
Está nas túas mans o próximo 24 de maio.
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1 / POLA DEFENSA
DOS ANIMAIS
Aínda que moitas competencias que afectan ou
se refiren aos animais son de competencia Autonómica ou Estatal, dende os concellos se poden
impulsar ordenanzas municipais exemplares e
realmente beneficiosas para os animais, pódense
fomentar campañas informativas e de sensibilización, así como financiar liñas de axuda para a
atención veterinaria e os programas de esterilización.

1.1		
RREFORMA DAS ORDENANZAS
		DE PROTECCIÓN ANIMAL
Levaremos a cabo unha profunda revisión das
ordenanzas municipais de protección animal, co
obxectivo de que dende os concellos póidase
facer unha política local baseada en criterios de
protección animal. Estudaremos as particularidades de cada municipio, e basearémonos nos seguintes criterios para impulsar reformas:
Aumentar as multas aos que maltratan animais. Actualmente a contía das sancións é ridícula, e poñen nunha situación de case total
impunidade aos que maltratan e abusan dos
animais.
Garantir o dereito da cidadanía a alimentar
aos animais que viven na rúa, sen que se impoñan sancións por iso.

1 / POLA DEFENSA DOS ANIMAIS
(Índice xeral)

Garantir o acceso das protectoras aos concursos de xestión dos Centros de Protección
Animal. En moitos casos, estes centros son xestionados por empresas que non aplican ningún
criterio de protección animal, e que sacrifican
aos animais de xeito indiscriminado. Nas adxudicacións, deberá outorgarse un maior criterio
cualificativo positivo ás entidades non lucrativas
por enriba das empresas que non teñen en conta criterios de protección animal. Así mesmo, os
concursos deben ser específicos para a xestión
dos Centros de Protección Animal, sen acumularse á xestión de outros servizos públicos.
Considerar ás asociacións de defensa de os
animais como parte interesada nos expedientes abertos en casos de maltrato, para evitar
que as denuncias sexan arquivadas sen investigación.
Aplicar o método CES (Captura - Esterilización - Solta) para o control e coidado das colonias felinas.
Implicar os servizos públicos na difusión
dos animais abandonados para fomentar as
adopcións.
Establecer que os animais non deban permanecer atados ou engaiolados, e os que vivan
en o exterior poidan contar, non só con habitáculos que lles protexan das inclemencias do
tempo, senón tamén de espazo abondo que
permítalles liberdade total de movementos.
Perseguir e sancionar de xeito estrito a cría de
animais para a venda por parte de particulares
sen licenza.
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Prohibir a venda ambulante de calquera animal vivo, así como a instalación de postos semifixos con este fin.
Prohibir os parques ou recintos urbanos de
exhibición de animais.
Permitir o acceso de animais a administracións públicas.
Habilitar un Rexistro de maltratadores de
animais, ao que poidan ter acceso Protectoras
legalmente constituídas, Canceiras e Centros
de recollida de animais abandonados, veterinarios, e policía local, co fin de evitar a entrega
de animais a estas persoas tanto en adopción/
acollida como en casos de recuperación por
perda ou incautación.

1.2		‘SACRIFICIO CERO’ DE ANIMAIS EN
		REFUXIOS E EN CANCEIRAS

Nun gran número de municipios son abandonados miles de cans, gatos e outros animais cada
ano. Ás veces son atropelados, ou morren polas
altas temperaturas e pola falta de alimento. En
outras ocasións, son capturados e trasladado a
canceiras saturadas, onde na maioría dos casos
son sacrificados.
Para loitar contra esta situación, as protectoras
realizan enormes esforzos, dignos de eloxio, para
coidar, esterilizar e dar en adopción os animais
abandonados. Esta situación non cambiará por
completo mentres se sigan comprando animais.
Non obstante, co obxectivo de avanzar cara a

(Índice xeral)

unha solución, defendemos as seguintes medidas:
Campañas educativas e de concienciación
social contra o abandono e a favor da adopción de animais.
Programas de esterilización de cans e gatos,
tanto daqueles que se encontran en refuxios
ou protectoras, como daqueles que viven na
rúa. Todos os animais tutelados pola administración serán esterilizados, por criterios de saúde, para evitar camadas non desexadas mentres se encontren baixo tutela administrativa,
e para garantir a esterilización antes da súa
adopción.
Asignación dunha dotación presupostaria
suficiente aos Centros de Protección Animal.
Adopción de medidas que desincentiven a
compra e venda de animais, mentres esta siga
sendo legal, para reducir o volume de abandonos que se produce cada ano, e priorizar a
adopción dos animais que están en canceiras
e protectoras. Algunhas destas medidas deben
ser prohibir a exhibición de animais en escaparates, ademais de perseguir e sancionar a cría
ilegal destes.

1.3

XESTIÓN DE COLONIAS FELINAS

As colonias felinas urbanas están formadas por os
gatos sen propietario legal coñecido que habitan
nas vías públicas urbanas. Debido ao elevado número de gatos que viven na rúa, debe aplicarse
un modelo ético, práctico e eficaz de colonias
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controladas, que garanta a defensa das súas necesidades, ao mesmo tempo que se reduce a súa
poboación.
O único método ético e efectivo para o control de
colonias felinas é o método CES (Captura - Esterilización - Solta), que resulta máis eficiente mediante o traballo conxunto entre a Administración, as
organizacións dedicadas á defensa dos animais e
o traballo do voluntariado.
A Administración Autonómica, en colaboración
cos concellos, deberá asumir os gastos da captura, esterilización, solta e mantemento posterior
dos animais; sempre co asesoramento de entidades animalistas, e co ofrecemento voluntario das
persoas que queiran asumir a vixilancia e coidado
das colonias felinas. Para iso, deberase protexer e
legalizar a figura do ‘alimentador oficial’, vinculada
á administración, con formación e coñecemento
demostrado.
As casas do concello deben realizar campañas de
promoción dos Proxectos CES entre a cidadanía,
co obxectivo de concienciar na súa protección e
respecto, con medidas como a sinalización das
colonias controladas con advertenciassobre a
protección municipal destas.

1.4

ZONAS DE ESPAREXEMENTO CANINO
(ZEC)

Unha maior sensibilidade social cara aos animais
traduciuse tamén nun maior número de familias
e persoas que comparten a súa vida con animais
domésticos ou de compañía, tamén nos ámbitos
urbanos.

1 / POLA DEFENSA DOS ANIMAIS
(Índice xeral)

A conciliación harmónica do uso dos espazos públicos é un imperativo non só ético, senón legal,
que en moitos casos se incumpre, provendo a estes animais unicamente duns recintos minúsculos
para facer as súas necesidades (pipican) e onde
é imposible que gocen do necesario exercicio, libres de ataduras que require a súa etoloxía e desenvolvemento equilibrado. Os animais pasan encerrados máis de 20 horas nas vivendas, no mellor
dos casos, e as súas saídas para correr, socializar
e xogar redúcense aos límites dunha correa por
imperativo legal.
Por iso, impulsaremos a delimitación de zonas verdes como ZEC, co mobiliario urbano e condicións
necesarias para iso (valados se hai tráfico próximo,
iluminación axeitada, papeleiras, sinalización vertical, etc.), en cantidade e calidade suficientes para
garantir a súa accesibilidade e uso por todos, así
como a regulación dos restantes espazos verdes
dos municipios, con horarios compartidos de uso
para animais soltos.

1.5 PRAIAS E ZONAS DE LITORAL
		CON ACCESO PARA ANIMAIS
Existe un gran número de casos de localidades de
costa que contan con zonas de acceso ao mar que
prohiben a presenza de animais nas suas praias,
impoñendo sancións aos usuarios con animais,
mesmo cando estes lugares non rexistran actividade (invernos, días climatoloxicamente adversos,
horario nocturno, etc.)
Estes espazos, regulados pola Lei de Costas, que
as declara “bens de dominio público”, e por o
tanto ao abeiro do art.º 31 onde se indica que “a
utilización do mar e a súa ribeira será libre, públi-
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1 / POLA DEFENSA DOS ANIMAIS
(Índice xeral)

ca e gratuíta para os usos comúns (...) tales como
pasear, estar, bañarse etc. “ non impide o acceso
de os animais que algúns municipios impoñen, e
cuxas sancións poden ser recorridas.

con lectores de chips para axilizar a localización e
entrega de animais extraviados aos seus familias,
aforrando horas e días de angustia tanto aos animais como aos seus propietarios.

O Partido Animalista promoverá a conciliación do
uso das praias para que os animais tamén poidan
gozar destes espazos con todas as garantías para
persoas e animais, e propón a derrogación inmediata das normativas que prohiben e sancionan
este uso.

Propoñemos a formación específica destes corpos no trato e manexo de animais.

1.6		
CONCELLARÍA DE DEFENSA ANIMAL
Os concellos necesitan con urxencia levar a cabo
medidas que os adapten a unha sociedade máis
ética e respectuosa cos animais, en aras de previr
a violencia contra estes. Propoñemos a creación
dunha Concellaría de Defensa Animal que centralice as competencias, asesorada polas protectoras
locais.
A inexistencia dun departamento con competencias exclusivas no ámbito da defensa dos animais
dificulta o labor da Administración á hora de evitar
as prácticas ilegais que supoñen un prexuízo para
estes. Ademais, consideramos necesaria a posta
en marcha dun teléfono gratuíto que facilite aos
cidadáns información relativa a a protección dos
animais: contactos de protectoras, centros municipais de protección animal, comunicación coa
Policía ou Garda Civil para a interposición de denuncias por maltrato, etc.

1.7 FIN DOS ESPECTÁCULOS
		CON ANIMAIS
A sociedade foise posicionando de forma crecente contra o maltrato animal e o uso de animais en
distintos ámbitos. Non obstante, dende os municipios sufráganse e fomentan todo tipo de espectáculos nos que se usan animais, como corridas
de touros, encerros, pelexas de galos, circos con
animais, uso de ponis en feiras, romaxes, mercados medievais, cabalgatas, etc.
Dende o Partido Animalista defendemos o fin de
todos os espectáculos con animais, e opoñémonos a que estes sexan autorizados e financiados
dende as Administracións Locais. Propoñemos a
prohibición sen excepcións de todos eles.
No caso dos municipios que xa incluíron nas súas
normativas a prohibición dos circos con animais
salvaxes, propoñemos que se estenda a prohibición tamén aos circos que desenvolvan espectáculos con outro tipo de animais.

É necesario que os corpos de Policía Local, habitualmente principais receptores de avisos de animais abandonados na vía pública, sexan dotados
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1.8 EXTINCIÓN DE LICENZAS
		PARA VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL
A tracción animal é unha actividade lucrativa que
condena á escravitude, maltrato e sobreexplotación a miles de équidos, que sofren ademais condicións de traballo letais. Opoñémonos ao uso
de animais para tiro de carruaxes, galeras, coches
de cabalos, etc., sexa o seu fin turístico ou doutra
índole. Para iso propoñemos a extinción das licenzas para estas actividades así como a prohibición
do seu exercicio en calquera contexto.

1.9 PROHIBICIÓN DOS ANIMAIS
		DE MONTA TURÍSTICOS E FEIRAIS
Cabalos, ponis, burros, camelos e outras especies
utilizadas para a monta con variados fins, son vítimas dun uso inmoral e obsoleto, totalmente
innecesario e inxustificado. Ademais as súas condicións de vida e traslados son frecuente motivo
de denuncia por maltrato e malas condicións hixiénico sanitarios, que nalgúns casos os obrigan a
soportar situacións de estrés, desproporcionados
niveis de presión acústica, graves exposicións a
condicións climatolóxicas extremas, extenuantes
xornadas de traballo sen control, etc. Propoñemos
a prohibición de uso e explotación destes animais
con estes fins.

1.10		PROHIBICIÓN DE RECINTOS URBANOS
DE EXHIBICIÓN DE ANIMAIS

1 / POLA DEFENSA DOS ANIMAIS
(Índice xeral)

outros mamíferos ruminantes, etc recolocando
aos animais confinados nestes lugares, e prohibindo a instalación de futuros espazos desta natureza.
Estes animais adoitan estar aloxados nestes recintos por criterios estéticos e de desfrute para as
persoas, obviando as súas necesidades, as condicións ambientais e de hábitat ás que por etoloxía
pertencen, e abandonándoos á súa sorte sen a
vixilancia nin controis adecuados, sendo en multitude de ocasións vítimas do vandalismo e de
roubos.
O seu confinamento obrígalles ademais á reprodución endogámica que lles produce efectos
dexenerativos e enfermidades.

1.11		RECONVERSIÓN DOS ZOOLÓXICOS
E ACUARIOS EN CENTROS DE
		RECUPERACIÓN DE ANIMAIS
Nos zoolóxicos e acuarios os animais viven cativos,
lonxe do seu hábitat e sen posibilidade de satisfacer as necesidades da súa especie. Iso lles provoca
graves e evidentes sufrimentos físicos e psíquicos.
Nos centros de recuperación ou santuarios só
se persegue o benestar dos animais, sen ningún
beneficio económico. PACMA propón a reconversión progresiva dos zoolóxicos en santuarios onde
os animais que non poidan ser reintroducidos no
seu hábitat permanezan o resto das súas vidas.

Propoñemos desmantelar os parques ou recintos
urbanos de exhibición de animais, como lagos
con peixes e aves acuáticas, fosos con veados e
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1.12		CESAMENTO DE AUTORIZACIÓNS PARA
		A INSTALACIÓN DE CENTROS DE
		EXPERIMENTACIÓN CON ANIMAIS
O Partido Animalista oponse á experimentación
en animais, e foi un dos partícipes na Iniciativa
Cidadá Europea que reclama o fin desta. O ano
2013 supuxo un avance, posto que se prohibiu a
comercializaciónde produtos cosméticos ou que
conteñan ingredientes experimentados en animais. Europa xa traballa no Programa Marco, Horizonte 2020 (H2020), que se estenderá ata 2020, e
cuxo obxectivo é coordinar o progreso nos métodos sen animais nas probas de toxicidade.
Por iso propoñemos a suspensión das autorizacións municipais para a construción e instalación
de Centros de Experimentación con animais, por
tratarse de prácticas que deben ser canalizadas á
súa progresiva desaparición, establecendo no seu
lugar Centros de Investigación éticos que apliquen métodos alternativos.

1.13 ACCESO DOS ANIMAIS
		AO TRANSPORTE PÚBLICO
Varias cidades españolas xa permiten o acceso de
animais aos distintos transportes urbanos, como
metros, tranvías, trens ou autobuses. Dende o Partido Animalista defendemos a extensión de esta
medida a todos os municipios, facilitando a conciliación social entre os cidadáns e os seus animais
compañeiros.

1 / POLA DEFENSA DOS ANIMAIS
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1.14 OPCIÓN DE MENÚ SEN ALIMENTOS
		DE ORIXE ANIMAL
Apostamos pola inclusión dunha opción de menú
sen alimentos de orixe animal en todos os centros
e edificios dependentes da Administración Pública, así como en hospitais, comedores escolares,
universidades públicas e centros penitenciarios.

1.15		ACCESO DE ANIMAIS A ALBERGUES
		E COMEDORES SOCIAIS
Aquelas persoas que están nunha situación económica que os priva das súas necesidades máis básicas, como a vivenda ou a alimentación, non deberían verse, ademais, abocados a ter que elixir entre o
seu sustento e permanecer xunto aos seus animais.
Moitas destas persoas vense na obriga de durmir
na rúa, en lugar dunha cama, para non deixar os
seus animais abandonados. Ante esta realidade,
propoñemos o acceso de animais a albergues e comedores sociais xestionados polos municipios.

1.16		AXUDAS MUNICIPAIS PARA SUFRAGAR
		A ASISTENCIA VETERINARIA DOS
		ANIMAIS DE FAMILIAS SEN RECURSOS
Defendemos a necesidade de que as casas do
concello desenvolvan unha liña de axudas para
as familias sen recursos que teñan animais ao seu
cargo, con o obxectivo de sufragar os gastos veterinarios xustificados (vacinacións obrigatorias,
desparasitación, esterilización, intervencións urxentes, etc.), e sempre baixo a condición de que
non alberguen máis animais dende a data de solicitude da axuda e ata que esta cese.
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1.17 MEDIDAS ÉTICAS PARA O CONTROL
		DA FAUNA URBANA
Opoñémonos de xeito rotundo aos métodos
cruentos empregados de xeito habitual para o
control da fauna urbana, como o uso de velenos,
gaseado, a caza, ou a captura para usos cinexéticos. En lugar destas medidas, apoiamos campañas
de esterilización de gatos, aves e outros animais,
levadas a cabo con éxito en varios municipios.

1.18		CAMPAÑAS FORMATIVAS
		DESTINADAS Á POLICÍA LOCAL
É habitual que se dea un descoñecemento por
parte de axentes da Policía Local con respecto a
a lexislación que afecta aos animais. Apoiamos a
realización de campañas formativas para suplir
este problema. Consideramos necesario incluír
contidos relativos á lexislación que afecta a os animais nas oposicións a Policía Local.

1.19		CAMPAÑAS FORMATIVAS
		DESTINADAS A CORPOS DE BOMBEIROS
Frecuentemente a cidadanía reclama deste corpo
a intervención no rescate de animais, algo no que
lamentablemente estes funcionarios non están
instruídos, e mesmo se negan habitualmente a
realizar estas intervencións, provocando situacións de desamparo aos animais e graves riscos
para as persoas, que ante estas negativas deciden
actuar a título persoal.

1 / POLA DEFENSA DOS ANIMAIS
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de Bombeiros, así como informar a todas as dotacións da súa obriga de brindar asistencia nestes
casos.

1.20		CAMPAÑAS MUNICIPAIS DE EDUCACIÓN
		INFANTIL NO RESPECTO
		AOS ANIMAIS
É necesario formar os cidadáns do futuro en o
respecto e protección aos animais. Propoñemos
ofrecer información relativa á lexislación, os seus
coidados, a responsabilidade derivada da sua
tenza, o fomento da adopción fronte á compra, a
realidade das industrias peleteiras, gandeiras, avícolas, como actuar antes casos de animais abandonados etc...
Estas campañas complementaríanse con visitas
e xornadas de colaboración coas protectoras ou
santuarios.

1.21		ACCESO DE ANIMAIS
		A ADMINISTRACIÓNS
		E ESTABLECEMENTOS PÚBLICOS
Non existen razóns que xustifiquen a prohibición
de acceso de animais ás administracións públicas,
polo que propoñemos derrogar esta normativa
naqueles municipios en que estea vixente, así
como incentivar e promover o acceso de animais
a todo tipo de establecementos públicos, con especial consideración cara aos de tipo ocio, como
bares e restaurantes, seguindo o exemplo de convivencia urbana europeo.

Propoñemos campañas específicas de formación
no rescate e manexo de animais para as dotacións
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1.22		ANIMAIS VÍTIMAS DE VIOLENCIA
		DOMÉSTICA

1.23		RESIDENCIAS E CENTROS DE
MAIORES CON ANIMAIS

No ámbito da violencia doméstica, en todas as
súas variantes (maltrato infantil, violencia de xénero, violencia exercida por persoas con trastornos psicolóxicos/psiquiátricos ou por situacións
de adicción a drogas e alcohol...), é frecuente que
os animais convértanse nas vítimas involuntarias
de conflitos sentimentais, vinganzas persoais, núcleos familiares desestruturados, etc. sen que haxa
lexislación aplicable que permita a sua protección
legal en modo algún. Nalgúns casos, os animais
encóntranse en medio de disputas pola súa custodia, ou son directamente abandonados.

Debido á prohibición de acceso de animais a todo
tipo de establecementos e edificios, é frecuente
que o ingreso de persoas maiores en residencias
e centros xerontolóxicos derive en situacións dramáticas que producen gran trauma tanto naqueles usuarios que ata o seu ingreso convivían con
animais de compañía, como nos propios animais.

Dende PACMA entendemos como necesario
abordar unha normativa municipal específica
que estableza a cooperación entre administracións e organismos sociais (policía local, centros
de recollida de animais, protectoras de animais,
veterinarios, servizos sociais...), para que se analice
con dilixencia e eficacia cada caso, e adóptense as
medidas necesarias para controlar e/ou minimizar
os danos psicolóxicos e/ou físicos dos animais vítimas da violencia doméstica.
Priorizarase en todo caso, e tras os oportunos
controis que garantan sempre o benestar dos
animais, a permanencia destes cos seus propietarios, ben nos seus domicilios, ben permitindo o
acceso libre con animais en Centros de Acollida
de mulleres maltratadas, en albergues municipais
e calquera outro tipo de dependencias da administración.

Ademais, estes animais, que tamén adoitan ser
de avanzada idade, é habitual que acaben abandonados, aloxados en canceiras con escasas probabilidades de adopción, e/ou eutanasiados, ben
porque as familias dos maiores rexeitan facerse
cargo, ben porque estas persoas de idade avanzada non contan con ninguén a quen deixar a os
seus compañeiros de vida.
PACMA promoverá a admisión de animais xunto
aos seus propietarios/ás en todo tipo de centros
de maiores, do ámbito privado e público, tanto
para as estanzas temporais como as permanentes.
Os beneficios mutuos da convivencia con animais
están amplamente demostrados e recoméndase,
sobre todo en persoas de avanzada idade e en
situación de abandono ou ausencia familiar, ou
estados de carencia afectiva.
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1.24		PIROTECNIA
A pirotecnia mata cada ano a grandes cantidades de aves, e provoca accidentes e a morte de
animais domésticos. Os lumes pirotécnicos e a intensa emisión de luces artificiais, causan estrés e
ansiedade en todo tipo de animais. As aves, moi
sensibles á luz, céganse e desequilibran chocando
contra edificios, árbores e entre elas cando voan
en mandas. Os fortes impactos e detonacións,
ademais, provócanos paros cardíacos e hemorraxias internas, patrón que se repite en cans, gatos e
outros mamíferos, que foxen espavorecidos sendo vítimas de atropelos, falecidos a causa de infartos, ou perdidos.
O uso de material pirotécnico tamén é o causante
de graves accidentes entre persoas e de incendios
e explosións con prexuízos persoais, ambientais e
económicos, debidos ao uso incontrolado e inexperto que se fai habitualmente deles.

1 / POLA DEFENSA DOS ANIMAIS
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1.25		CEMITERIOS E CREMATORIOS PARA
		ANIMAIS
Miles de familias e propietarios de animais resígnanse nalgúns casos e néganse na maioría, a
entregar os servizos veterinarios ou empresas de
tratamento de residuos biolóxicos os corpos dos
seus animais falecidos, como parte do núcleo familiar que foron e polos fortes lazos afectivos que
se establecen con estes animais.
En España só as iniciativas privadas, e aínda en un
número moi insignificante, permiten un lugar de
repouso e visita dos restos mortais de animais de
compañía. Por iso, PACMA propón a creación de
cemiterios e crematorios públicos de animais, coa
implantación das correspondentes taxas municipais en concepto do espazo e tempo dispostos
ou servizos prestados a cada usuario, tal e como
xa funcionan noutros países europeos.

PACMA propón a prohibición do uso de pirotecnia
de alta sonoridade, e a prohibición de venda e uso
recreativo de petardos, foguetes, tracas, bengalas
e barrenas, tal e como xa establecen as normativas locais de varios municipios en todo o Estado.
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2.2 CREACIÓN DUN CENTRO DE
		RENDEMENTO PARA OS
		SOPORTES ECONÓMICOS

Os concellos teñen competencias que poden ser
aproveitadas para o desenvolvemento de a economía e o avance cara á creación de emprego.
Pero o mantemento das políticas sociais soamente será posible a longo prazo se se evita o endebedamento e cúmprese de xeito puntual cos pagamentos. Un concello que obstaculiza o labor da
cidadanía e as empresas está a contribuír á crise
económica.

Apoiamos a creación de espazos onde os ámbitos
universitario e industrial colaboren para desenvolver e impulsar iniciativas económicas xeradoras
de emprego de calidade. Nos centros ofrecerase
formación profesional, facilitarase a investigación
universitaria, e fomentarase o investimento privado a través de viveiros para novas empresas e
salas de investigación a disposición de empresas.

Apoiamos o fomento da administración electrónica, tanto para facilitar o acceso á información de
interese público, como para aforrar custos.

2.3 IMPULSO DO EMPREGO NO SECTOR
		DAS ENERXÍAS RENOVABLES

2.1 REACTIVACIÓN DOS ESPAZOS
		INDUSTRIAIS PECHADOS
		OU DESMANTELADOS
A crise e a mala xestión política provocaron o peche e o desmantelamento de numerosos centros
de traballo sobre os que se sostiña grande parte
da economía familiar. Dende o Partido Animalista
apoiamos unha reconversión intelixente e efectiva destes centros de traballo, a traves da negociación con empresas privadas que poidan encontrar neles unha oportunidade para desenvolver
modelos de negocio que devolvan o sustento a
miles de familias.

A creación de postos de traballo no sector das
enerxías renovables e rehabilitación enerxética de
vivendas debe ser unha prioridade para os concellos que, no marco das súas competencias e tendo
en conta as posibilidades de cada zona, deberán
impulsar empregos éticos no sector das enerxías
renovables e da rehabilitación de vivendas.

2.4		CONSUMO RESPONSABLE
		E SOSTIBLE
A sobreexplotación duns recursos que son finitos,
a xeración masiva de residuos, desperdicios e refugallos non orgánicos ou tóxicos para o medio,
e a agresión constante aos ecosistemas están
abocando ao planeta a un punto crítico de non
retorno.
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O modelo económico baseado no crecemento
constante e o productivismo, condenado a desaparecer por imperativo ante a incapacidade de
rexeneración natural do planeta, obriga a formular
alternativas e reeducar no consumo e xestión de
recursos.
PACMA aposta polo consumo responsable e sostible, reducindo este de xeito progresivo aplicando principios máis axeitados a unha situación de
recursos limitados: Escalas reducidas, relocalizacións, eficiencia, cooperación, autoprodución e
intercambio, durabilidade (fin da obsolescencia
programada), e adaptar os ritmos de consumo
enerxético e de material ata un nivel que acorde
á velocidade natural de xestión de residuos e produción de recursos.
Por iso propoñemos campañas de difusión e reeducación nun consumo responsable e sostible.

2.5 APOIO E PROMOCIÓN DA ARMAZÓN
		COMERCIAL TRADICIONAL
A irrupción de multinacionais e grandes superficies comerciais, co apoio explícito das administracións para a adquisición de chan, excepcións urbanísticas e liberalización de horarios e convenios,
repercutiu de xeito letal no mediano e pequeno
comercio local.

2 / ECONOMÍA, EMPREGO E VIVENDA
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por investimento público na dinamización e impulso deste sector, con medidas como:
Campañas estacionais de dinamización do
sector.
Exencións fiscais ou impositivas por actividade ou chan (IAE, IBI).
Promoción publicitaria institucional da armazón comercial tradicional.
Distinción pública con selo de calidade aos
pequenos e medianos comercios, con incentivos económicos.

2.6 ACCESO A SUBMINISTRACIÓNS BÁSICAS
		DE AUGA, LUZ E GAS
Defendemos que se garanta o acceso a estes servizos ás persoas en situación de vulnerabilidade.
Para iso, propoñemos que se establezan acordos
ou convenios coas compañías de subministración, co obxectivo de establecer liñas de axudas
ou descontos no custo dos consumos mínimos.
Así mesmo, propoñemos establecer a prohibición
dos cortes de subministración debidos a non pagamentos en familias en risco de exclusión social.

O volume de postos de traballo xerados, a sua
proximidade ao cidadán e a garantía do servizo
e atención directas, son valores que determinan
a necesidade de apoiar e promover a armazón
comercial tradicional e/ou o mediano e pequeno
comercio, polo que o Partido Animalista aposta
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2.7

PLAN MUNICIPAL DE VIVENDA

Co obxectivo de garantir o dereito constitucional
á vivenda, debe existir información actualizada
sobre a situación das vivendas nos municipios, incluíndo aquelas que están deshabitadas.
Apoiamos o desenvolvemento dun Plan Municipal de Vivenda, que ofreza unha bolsa de vivendas
con alugueres sociais para mozos, desempregados e familias sen recursos. Igualmente, propoñemos a apertura dunha Oficina Municipal da Vivenda, para a atención e información cidadá, con
especialización xurídica, revisión de contratos, etc.
e que integre un Observatorio da Vivenda encargado do estudo pormenorizado do parque inmobiliario e o seu uso, a súa propiedade, as perspectivas, seguimento de execucións hipotecarias, etc.
A través do marco lexislativo que se estableza na
Política Autonómica de Vivenda, propoñemos
que as Comunidades Autónomas informen aos
concellos do parque inmobiliario de vivendas que
poden ser ofrecidas con alugueres sociais aos cidadáns que as necesiten.

2 / ECONOMÍA, EMPREGO E VIVENDA
(Índice xeral)

2.8		
COBRAMENTO DO IBI Á IGREXA E OUTRAS
		CONFESIÓNS RELIXIOSAS
A Igrexa Católica é titular de máis de 100.000 inmobles en todo o Estado, e non obstante goza da
exención do pagamento do IBI, que é moi discutida e ten contradicións legais, que foron parcialmente resoltas por sentenza do 4 de abril de 2014
do Tribunal Supremo. O Estado deixa de ingresar
ás arcas públicas preto de 5.000.000 de euros en
concepto deste imposto. Entre eses inmobles encóntranse templos e capelas destinados ao culto,
pero tamén residencias de bispos e sacerdotes,
seminarios de formación, casas reitorais, pisos e
inmobles doados, etc.
O respecto e amparo a liberdade de culto ou de
relixión é un dereito fundamental que non pode
entrar en conflito co carácter aconfesional do Estado, primando a algunhas confesións relixiosas
con exencións fiscais que son discriminatorias e
poñen en risco a imparcialidade das administracións.
Atendendo ao carácter cultural, artístico e histórico dalgúns templos de culto, propoñemos que
os Concellos cobren o IBI correspondente a todos
os inmobles que non sexan de uso exclusivo para
culto público, tanto da Igrexa Católica como do
resto de confesións con inmobles en propiedade.
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3 / CULTURA, DEPORTE
E NOVAS TECNOLOXÍAS
A cultura é un elemento fundamental para o desenvolvemento das persoas. É tamén unha das
áreas onde os concellos poden realizar un gran
labor. Non obstante, o labor dos concellos debe
limitarse a garantir o acceso da cultura e a arte á
cidadanía, de maneira que esta elixa de xeito libre
en función das súas preferencias.
A cultura e as novas tecnoloxías están estreitamente relacionadas, e deben abordarse de xeito
conxunto. Debe garantirse o acceso a Internet
como fonte de información.
Así mesmo, non podemos obviar a importancia
do deporte de base, que contribúe á saúde da
cidadanía, reducindo ademais o gasto público en
sanidade.

3 / CULTURA, DEPORTE E NOVAS TECNOLOXÍAS
(Índice xeral)

3.2 USO DE BIBLIOTECAS COMO CENTROS
		PARA A DIFUSIÓN CULTURAL
Somos firmes partidarios do apoio ás bibliotecas
para garantir o acceso á cultura. Vemos con preocupación como nos últimos anos a asistencia a
estas vai en descenso, en boa medida polo crecemento das novas tecnoloxías. Pensamos que
as bibliotecas públicas teñen futuro, sempre que
non sexan entendidas como meros almacéns de
libros, senón como espazos de creación e intercambio cultural mediante a realización de exposicións artísticas, talleres, etc., onde sexa posible
coñecerse e interactuar.

3.3		
APOSTA POR ALTERNATIVAS
		DE OCIO PARA OS MOZOS
Apostamos polo fomento do ocio saudable, que
garanta o acceso a alternativas gratuítas a a xuventude e a persoas desempregadas ou sen recursos. Para iso propoñemos:

3.1		
POSTA A DISPOSICIÓN DAS SALAS
		A ARTISTAS QUE AS SOLICITEN

Promoción de festivais de cine, música, danza,
teatro, arte, etc.

Os centros públicos estarán a disposición de
os que pretendan exhibir as súas obras: pintura,
fotografía, teatro, danza...

Dotación ao tecido asociativo xuvenil da capacidade, os medios e os recursos necesarios
para desenvolver actividades culturais e de ocio
alternativo.
Adaptación das salas de teatro públicas para
persoas con diversidade funcional, que ofrezan representacións teatrais e exhiban películas con audio descrición.
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3.4		
DEPORTE DE BASE

3.5		
NOVAS TECNOLOXÍAS

Os polideportivos e campos deportivos estarán
a disposición dos clubs existentes no municipio.
Defendemos unha relación simbiótica entre os
clubs e o concello do seguinte xeito: os primeiros
dispoñerán dos polideportivos e campos para a
práctica do deporte coa contraprestación de ofrecer ao seu cargo escolas deportivas para a infancia
e xuventude.

Consideramos que as novas tecnoloxías deben
estar ao servizo de toda a poboación, e servir
como un mecanismo para garantir o acceso a a
información e á cultura. Internet é un dos poucos
medios que a poboación ten para acceder a información diferente á subministrada por os grandes
medios de comunicación. Apoiamos as seguintes
medidas:
Instalación de puntos de acceso a internet,
extensión da comunicación inarámica e elaboración de guías informativas.
Uso de programas de software libre nos concellos sempre que sexa posible. Isto supoñerá
un aforro de millóns de euros para as arcas públicas.
Uso de estándares abertos nos documentos
electrónicos emitidos e/ou reclamados por os
concellos.
Creación dun portal en internet onde os artistas poidan difundir obras con licenzas de distribución gratuíta.

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIÓNS MUNICIPAIS

24 DE MAIO 2015 /

22

PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIÓNS MUNICIPAIS

4
POLÍTICAS DE
IGUALDADE

A súa voz,
O teu VOTO
Polos animais, o medio ambiente
e a xustiza social

24 DE MAIO DE 2015

A súa voz, o teu voto

4 / POLÍTICAS DE IGUALDADE

Polos animais, o medio ambiente
e a xustiza social

4 / POLÍTICAS DE
IGUALDADE
4.1

IGUALDADE DE XÉNERO

Malia os avances acontecidos nos últimos anos,
as mulleres seguen sufrindo a violencia e sendo
discriminadas. Segundo os datos do Ministerio de
Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, 54 mulleres foron vítimas mortais da violencia de xénero
no noso país en 2014. En canto á brecha salarial,
as traballadoras cobran un 24% menos por desempeñar empregos de igual valor.
Co obxectivo de avanzar cara a unha sociedade
máis igualitaria, sen sexismo, defendemos as seguintes medidas:
Concellaría de Igualdade que posúa as competencias e a dotación necesarias para realizar
o seu labor.
Consello de Igualdade, integrado por organizacións de igualdade de xénero, e que realice
unha labor de asesoramento e consulta do goberno local.

(Índice xeral)

4.2

DIVERSIDADE SEXUAL

Asumimos as propostas da Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais para as
próximas eleccións no ámbito municipal. Este é
un resumo des mesmas:
Creación dun Servizo de Información e Atención a persoas LGTB.
Poñer en marcha medidas antidiscriminatorias cara a lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, así como persoas que viven co VIH no
ámbito laboral.
Formación en prevención da LGTBfobia aos
axentes da Policía Local.
Desenvolvemento de convenios e programas
de cooperación internacional para favorecer
a non discriminación de lesbianas, homosexuais, transexuais e bisexuais, e garantir
os seus dereitos humanos en países nos que os
municipios teñan acordos de irmandamento
institucional.
Apoio institucional á celebración da data reivindicativa do Orgullo lésbico, homosexual,
transexual e bisexual.

Medidas que favorezan a inserción laboral
das mulleres, co obxectivo de evitar a desigualdade salarial e a segregación laboral.
Convenios para garantir a conciliación de
a vida persoal e laboral, sen discriminar por
cuestións de xénero.
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4.3

DIVERSIDADE FUNCIONAL

Defendemos as propostas programáticas sobre
inclusión dos dereitos das persoas con diversidade funcional elaboradas polo Comité Español
de Representantes de Persoas con Minusvalidez
(CERMI). Expoñémolas de xeito resumido:
Compromiso para considerar a diversidade
funcional como vector transversal de atención
preferente en todas as liñas de acción política.
Campañas de sensibilización, toma de conciencia e educativas dirixidas á cidadanía, autoridades e funcionariado.
Creación dun Consello Municipal de Persoas
con Diversidade Funcional. Elaboración dun
Plan local para promover a formación, o emprego e a accesibilidade universal das persoas
con diversidade funcional.

(Índice xeral)

4.4

PERSOAS MIGRANTES

Consideramos urxente a revisión da política migratoria, que debe garantir a protección dos Dereitos Humanos, así como dos dereitos sociais de
todos os cidadáns. Os fluxos migratorios provenientes de África, que aumentan pola terrible situación política e económica de os países subsaharianos, deben supoñer un imperativo para que
os países comunitarios elaboren medidas xustas,
amparadas polo Dereito Internacional, que ofrezan garantías a todos os cidadáns.
Igualmente, consideramos que os Concellos, no
marco das súas competencias, deben adoptar
medidas urxentes de amparo social e integración
das persoas emigrantes, co obxectivo de evitar a
xenofobia, o racismo e a exclusión social.

Creación dunha Oficina Local de Vida Independente para persoas con diversidade funcional, e establecemento de programas de
Vida Independente. Asignación a todas as persoas con minusvalidez declaradas en situación
de dependencia dos servizos de prevención da
dependencia e dos de promoción da autonomía persoal.
Aprobación dun Plan local de atención sociosanitaria dirixido ás persoas con diversidade
funcional e as súas familias.
Medidas para garantir a accesibilidade aos
edificios públicos.
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5 / PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
A participación non debe limitarse a votar cada
catro anos, especialmente no ámbito municipal.
Cada vez somos máis os que reclamamos decidir
nos asuntos que nos concirnen.
O desenvolvemento do tecido asociativo, en
combinación coa toma de decisións mediante
consultas, propiciará o avance cara a unha maior
participación, sen a cal o Estado de Dereito non
pode realmente existir:

5.1

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Como forma de garantir que a democracia sexa
realmente participativa, e non se limite a votar
cada catro anos, defendemos as seguintes medidas:
Mecanismos para a participación no relativo
ao uso que se fará do diñeiro público (presupostos participativos).
Celebración de consultas populares, polo menos, de xeito anual.
Incorporación da opción de que os cidadáns
poidan presentar mocións aos plenos, logo de
apoio oficial en forma de firmas do 5% por cento do censo do municipio, coa obriga do Pleno
de ser debatidas e votadas.

5 / PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
(Índice xeral)

Implantación das chamada Axendas 21 Locais ou Axenda 21, de sostibilidade local, con
a garantía de incorporar a debate as propostas
remitidas.
Redacción e difusión dun Manual de Participación Cidadá, que reflicta con linguaxe próximo e de forma detallada todos os medios polos
que os cidadáns poden ser partícipes da política local, como a intervención en Plenos, modelos de alegacións a normativas, etc.
Incorporación dos colectivos sociais ás comisións municipais, por medio da representatividade das asociacións.

5.2 REXENERACIÓN DA CLASE POLÍTICA
		E MEDIDAS CONTRA A CORRUPCIÓN

Defendemos unha redución no número de asesores e cargos de confianza nomeados polos gobernos municipais.
As contratacións deben realizarse por medio de
comisións que ofrezan información pública sobre
o proceso seguido. Co obxectivo de evitar a vinculación a miúdo existente entre a clase política e as
portas xiratorias, mostrámonos contrarios á xestión e contratación do sector público por parte de
empresas que teñan nos seus órganos de xestión
aos que traballasen en a Administración durante
os últimos catro anos.
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5 / PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
(Índice xeral)

5.3 FOMENTO DO
		ASOCIACIONISMO
A participación cidadá a través das asociacións é
fundamental no desenvolvemento cultural, educacional, cívico e social, e como soporte das carencias institucionais en multitude de sectores e
que afectan a todo tipo de colectivos.
Por iso, dende PACMA apostamos por un decidido
apoio o asociacionismo, garantindo a dispoñibilidade de espazos onde exercer as súas actividades, a promoción destas, a súa incorporación a as
políticas municipais nas comisións que afecten
directamente ás temáticas que abrangan, e propiciando a colaboración conxunta en campañas
con apoio da administración.
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6 / URBANISMO E
MEDIO AMBIENTE
O espazo urbano debe estar deseñado para garantir as necesidades da cidadanía e os animais,
deixando de lado a política tantas veces impulsada ata a data, baseada de xeito principal en intereses empresariais.
Defendemos realizar unha transición enerxética
cara unha sociedade que aposte polo aforro, a
eficiencia enerxética e as enerxías renovables respectuosas cos animais.

6.1

(Índice xeral)

os sectores produtivos menos contaminantes, o
fomento do transporte público, o apoio aos vehículos eléctricos coa exención do Imposto de
Circulación de Vehículos, a implantación de coches eléctricos no parque de vehículos oficiais, así
como a redución do seu número para o uso de
cargos.

6.3
FOMENTO
		DA RECICLAXE
Co obxectivo de reducir a xeración de residuos,
apoiamos a recollida selectiva de residuos Porta A
Porta, que se mostrou como o método máis efectivo de reciclaxe.

PLAN DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

O desenvolvemento urbanístico debe buscar o
equilibrio territorial e a mobilidade sostible. Isto
soamente é posible mediante plans que permitan
a participación cidadá. Todas as obras públicas
han de estar acompañadas dun informe de impacto ambiental que debe ser tido en conta antes
de ordenar a súa proxección. O cidadán deberá
ter dereito a decidir sobre calquera planificación
urbanística que lles afecte.

6.2
PLAN PARA A REDUCIÓN
			 DA CONTAMINACIÓN

6.4
AUMENTO DE
		AS ZONAS VERDES
A arquitectura social implica, de xeito necesario,
un aumento nas zonas verdes, accesibles para a
cidadanía e os animais. Nestas existirán zonas de
esparexemento para os cans, coas debidas medidas de seguridade para eles e para terceiros.
Para a limpeza e coidado das zonas verdes, se evitará o uso de produtos prexudiciais para a saúde
humana e animal.

A contaminación supón graves prexuízos para a
saúde da cidadanía, os animais domesticados e
a fauna urbana. Por este motivo, son necesarias
medidas como a instalación dunha iluminación
máis eficiente e sostible, o desenvolvemento de
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6.5
PROTECCIÓN DE
			AS ÁRBORES URBANAS
O arboredo, como elemento vivo imprescindible
no escenario urbano, non produce só un beneficio estético, senón de calidade de vida. Polos
seus efectos na calidade do aire, na redución de a
temperatura, na diminución e neutralización dos
contaminantes atmosféricos, pola súa implicación
directa nos custos enerxéticos das construcións e
pola súa contribución á redución da contaminación acústica.
Tanto as árbores autóctonas coma os exóticos deben contar coa protección e coidados necesarios,
máxime cando algunhas destas árbores revisten
grande importancia cultural pola súa idade, especie, ou significado histórico. O número, especie e
estado fitosanitario debe ser controlado con rigor
e coñecementos expertos.
Por todo iso, o Partido Animalista oponse con rotundidade á talla indiscriminada de árbores por
criterios urbanísticos que non contemplan máis
que a necesidade de maior superficie de construción, ou evitar custos en mantemento e xardinaría.
Propoñemos, ademais, a posta en marcha de
campañas de conciencia ecolóxica urbana, con
catálogos das especies, idades e a súa situación,
así como prácticas escolares de seguimento estacional do arboredo, a través de actividades ambientais.

(Índice xeral)

6.6

HORTOS URBANOS

Apostamos polo impulso e axudas para a creación
de hortos urbanos, que fomentan o autoabastecemento e son un incentivo ocupacional para
persoas no paro. Ademais, promoven o necesario aproveitamento sostible e ecolóxico do chan
sen uso. Propoñemos a creación de zonas para a
explotación como hortos urbanos para autoabastecemento e sen ánimo de lucro en calidade de
concesións municipais limitadas no tempo, contemplando na súa adxudicación a reserva de parte delas para persoas en risco de exclusión social,
no paro de longa duración, e colectivos sensibles
como mozos sen formación e pensionistas.

6.7 APOSTA POR
		O TRANSPORTE
Apostamos polo impulso dos transportes limpos
nas grandes cidades. Por iso, comprometémonos
a fomentar a creación de carrís bici naquelas cidades en que non os haxa e a crear unha rede de
aluguer de bicicletas municipais. Algunhas medidas que contribuirán ao uso da bicicleta como
medio de transporte son as seguintes:
		
Cambiar o sistema de xestión da mobilidade
ciclista e o seu ámbito. Habitualmente é competencia da Área de Obras e Servizos – Medio
Ambiente. Nós propoñemos que sexa responsabilidade da Área de Circulación e Transportes.
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6 / URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
(Índice xeral)

		Integrar a bicicleta nos plans de mobilidade
urbana sostible que priorice o peón, a bicicleta e o transporte público, favorecendo a conectividade, a intermodalidade e a eficiencia.
		
Revisar a rede de vías ciclistas (con diversidade de tipoloxías), con criterios de seguridade,
conectividade, multifuncionalidade, integración urbana e de servizo ao centro e aos barrios.
Esta rede deberá desenvolverse sen detrimento
dos espazos peonís.
		
Facilitar o uso combinado da bici e o transporte público para facilitar o acceso a zonas
periféricas das cidades.
		Ter en conta a bicicleta na planificación e
realización de obras públicas co obxectivo de
facilitar o seu uso e de incrementar a seguridade (identificar e eliminar puntos negros, mantemento do viario, sinalización...).
		
Fomentar a instalación de aparcabicis, tendo
sempre en conta criterios de seguridade fronte
ao roubo, en superficie, en centros públicos (deportivos, educativos, sanitarios, laborais, etc.),
en aparcadoiros subterráneos e desenvolver
normativas para novas edificacións. Desenvolver campañas de promoción do uso da bici
dirixidas á cidadanía en xeral e a colectivos específicos (centros educativos, universidades e
asociacións).
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