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LA SEVA VEU, EL TEU VOT
El Partit Animalista-PACMA és l’únic en el panorama nacional que presenta un projecte per
construir una societat ètica i moderna, respectuosa amb els animals i amb el medi ambient i que
garanteixi els drets de tots els ciutadans.
Espanya és un dels països d’Europa on un major
nombre d’animals s’abandonen, torturen o maten
amb total impunitat.
El maltractament animal es troba institucionalitzat,
anualment se celebren més de 3000 festes populars o tradicions basades en el patiment dels animals i subvencionades amb diners públics. PACMA considera intolerable el foment d’espectacles
sagnants i recull el sentiment d’una majoria social
que reclama la seva abolició. Ens comprometem a
treballar en tots els àmbits per assegurar la protecció dels animals a nivell legislatiu, i per promoure
una educació basada en el respecte i l’empatia
cap als animals.

Per al Partit Animalista-PACMA és primordial
la recuperació dels drets bàsics de la ciutadania,
arrabassats per les polítiques d’austeritat, i l’accés
a una vida digna, d’acord amb els nivells europeus. Atenent a aquest compromís, hem desenvolupat un programa amb mesures per defensar
la justícia social.
És probable que per a moltes persones, per a
molts animals i fins i tot per combatre de manera
eficaç el canvi climàtic, no hi hagi una altra oportunitat. És el moment de començar a construir un
futur més just per a tothom.
Està a les teves mans el pròxim 20 de desembre.

La preocupació per aturar els efectes del canvi climàtic és prioritària en els nostres objectius. Cada
dia constatem la indolència o complicitat dels polítics davant la destrucció dels nostres recursos naturals i la contaminació progressiva del medi ambient, gairebé sempre motivades per interessos
comercials i privats. És per això, que la posada en
marxa de totes les propostes de PACMA en aquest
tema té caràcter urgent i la seva aplicació ha de
ser immediata.
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1 / DEFENSA DELS
ANIMALS
1.1		
ELABORACIÓ D’UNA LLEI MARC DE
PROTECCIÓ I BENESTAR ANIMAL
La situació extrema que viuen els animals al nostre país fa imprescindible la posada en marxa
d’una legislació d’àmbit estatal que garanteixi la
seva protecció.
Proposem:
En el termini màxim de 3 mesos, el Partit
Animalista-PACMA demanarà a les noves
Corts Generals que es constitueixi una taula
de treball on estaran representats a més dels
partits, les associacions animalistes i experts
en ètica animal amb l’objectiu d’elaborar per
primera vegada, una llei marc de Protecció i
benestar animal. Aquesta llei d’àmbit estatal
tindrà com a objectiu no només equiparar les
diferents legislacions autonòmiques, sinó estudiar i incorporar normatives referents a la protecció animal desenvolupades en altres països
europeus.

1.2		
CREACIÓ D’UNA FISCALIA GENERAL
CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL
Creació d’una fiscalia especialitzada, que tindrà
la categoria de Fiscalia de Sala, amb les funcions
d’intervenir directament en tots els processos penals referents als delictes relatius a la protecció
dels animals.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

Proposem:
Supervisar i organitzar l’actuació de les
seccions contra la violència sobre els animals,
així com, coordinar els criteris a les fiscalies que
es creïn en matèria de delictes relatius al maltractament animal.

1.3		
CREACIÓ DE L’OBSERVATORI CONTRA
EL MALTRACTAMENT ANIMAL
El Ministeri de Justícia crearà aquesta institució
com a òrgan d’anàlisi i actuació a l’Administració
de Justícia amb l’objectiu d’eradicar el problema
del maltractament animal en tots els àmbits de la
societat espanyola.
Proposem:
Elaborar protocols per ser més eficaços en
l’actuació, realitzant estudis, anàlisis i seguiments estadístics, formant als membres
de la carrera judicial i personal al servei de
l’administració jurídica, i mantenir reunions periòdiques amb les associacions i col·lectius animalistes.

1.4		
CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR
DELS ANIMALS
Creació de la figura del Defensor dels Animals,
que serà designat per les Corts Generals i posseirà facultats d’inspecció, investigació i denúncia
davant els diferents parlaments, així com la capacitat d’interposar recursos d’inconstitucionalitat
i empara en les lleis i disposicions que vagin en
contra de la nova Llei Marc de Protecció i benestar
animal.
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1.5		
INCLUSIÓ AL MINISTERI DE MEDI
AMBIENT D’UNA DIRECCIÓ GENERAL
DE BENESTAR ANIMAL I ASSUMPCIÓ
DE POLÍTIQUES CONTRA EL
MALTRACTAMENT ANIMAL
TRANSVERSAL A TOTS ELS ÒRGANS
DE L’ESTAT
Inclusió al Ministeri de Medi Ambient d’una Direcció General de Protecció i benestar animal, que,
en col·laboració amb els altres ministeris, defineixi
una estratègia transversal en totes i cadascuna de
les polítiques estatals i autonòmiques com a pas
fonamental per eradicar el maltractament animal.

1.6		
FORMACIÓ DELS COSSOS I FORCES DE
SEGURETAT DE L’ESTAT EN MATÈRIA
DE DRETS DELS ANIMALS I
MALTRACTAMENT ANIMAL
La formació es convertirà en transversal al llarg
de tota la preparació d’aquests cossos, renovant
anualment, igual que en drets humans i violència
de gènere.
Proposem:
Incloure en el procés inicial per a l’ingrés en
els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat,
una càrrega lectiva específica als drets dels
animals i al maltractament animal. A les respectives comunitats autònomes serà obligatori
formar en la mateixa direcció a la policia local i
autonòmica.

(índex)

1.7

REFORMA DEL CODI PENAL PER
DELICTES PER MALTRACTAMENT ANIMAL

La passada reforma del Codi Penal ha estat una
oportunitat perduda per als drets dels animals,
perquè la pena màxima per provocar la mort a un
animal, en ser inferior als dos anys, no sol suposar
l’ingrés a la presó dels que no tenen antecedents
penals.
Proposem:
Revisar i ampliar la figura del delicte per maltractament animal sense limitacions ni qualificatius de justificable, tradicional o en funció
que el resultat sigui la mort de l’animal, lesions
greus o menys greus.
Augmentar les multes i penes als qui maltracten animals perquè no es converteixi en una
cosa gairebé impossible que una persona pugui
ingressar a la presó.
Augmentar les plantilles del SEPRONA i els
cossos policials amb grups destinats a la investigació i persecució dels casos de maltractament animal.
Aquestes reformes s’acompanyaran de campanyes adreçades a la població sobre el nou paper
de les administracions públiques referent a la tolerància zero al maltractament animal.
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1.8		
CREACIÓ D’UN REGISTRE ESTATAL
DE PERSONES INHABILITADES PER
TINENÇA ANIMALS
El Partit Animalista-PACMA amb l’objectiu que
no es lliurin animals a persones inhabilitades
per infraccions greus, considera viable i prioritari
l’elaboració d’aquest registre.
Proposem:
Creació d’un registre estatal dependent del
Ministeri d’Interior on s’inclogui a tota persona
que hagi comès un delicte contra els animals,
quedant inhabilitada per a la seva tinença.
Podran tenir accés a aquest registre les comunitats autònomes, ajuntaments, Cossos i Forces
de Seguretat de l’Estat.

1.9		
FI DELS ESPECTACLES
AMB ANIMALS
Acabar amb els espectacles en què són utilitzats
animals és una de les prioritats del Partit Animalista-PACMA. Encara sense provocar la tortura o
mort, en tots ells es produeix algun grau de maltractament físic o psíquic que suposa un menyscabament dels seus drets.
Proposem:
Prohibició de qualsevol tipus d’esport, espectacle o festeig on s’utilitzin animals.
Retirada immediata de les subvencions públiques als espectacles que utilitzin animals, les
quals es destinaran a fins socials.

(índex)

Reforma de la Llei General de Comunicació
Audiovisual per posar fi a la transmissió en
cadenes televisives i ràdios, de qualsevol tipus
d’espectacle amb animals.
Prohibició de tots els festejos taurins.
Evitar que tant la tauromàquia com qualsevol
altre espectacle on s’utilitzin animals siguin
declarats Bé d’Interès Cultural o Festa d’Interès
Turístic en l’àmbit nacional i la prohibició amb
caràcter retroactiu.
Inclusió a les emissores de televisió i ràdio públiques d’un programa sobre la defensa dels
animals, on es conscienciï sobre la seva situació
i es fomenti l’adopció i l’esterilització, enfront de
la compra.
Prohibició dels circs amb animals, zoològics i
aquaris.

1.10		PROHIBICIÓ DE LA CAÇA
La caça provoca l’extermini de milions d’animals
i la dispersió de 6.000 tones de plom cada any
al medi ambient, contaminant aqüífers i plantes,
i causant el plumbisme, una malaltia que afecta
tant els animals com a les persones.
A això sumem als més de 50.000 llebrers i podencs
utilitzats com a armes per assetjar a altres animals,
i que de forma habitual són maltractats, torturats
o abandonats.
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Els interessos dels caçadors segresten els interessos dels habitants de les zones rurals i impedeixen que es puguin desenvolupar altres activitats
sostenibles i acords amb l’entorn natural i amb la
convivència entre animals i humans.
Proposem:
La prohibició de qualsevol modalitat de caça.

1.11 RECONVERSIÓ DELS ZOOLÒGICS I
AQUARIS EN SANTUARIS D’ANIMALS
Als zoològics els animals viuen captius, lluny del
seu hàbitat i sense possibilitat de satisfer les necessitats de la seva espècie, el que es tradueix en un
patiment físic i emocional que genera múltiples
malalties. D’altra banda als santuaris d’animals només es persegueix el seu benestar, sense cap benefici econòmic.
Proposem:
Instaurar programes d’ajuda als animals captius amb l’objectiu que aquells que no puguin
ser reintroduïts al seu hàbitat, siguin portats a
santuaris, on les seves necessitats etològiques
siguin satisfetes.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

1.12 DECLARACIÓ DELS SANTUARIS
I PROTECTORES D’ANIMALS COM A
ENTITATS D’UTILITAT PÚBLICA
A l’actualitat els santuaris són considerats legalment com explotacions ramaderes quan la seva
activitat consisteix a rescatar animals rebutjats
per la indústria, rescatats o abandonats i oferir-los
unes condicions de vida dignes.
Proposem:
Reconèixer legalment als Santuaris d’Animals
com a entitats d’utilitat pública amb els avantatges fiscals que suposa, i rebre ajudes i subvencions per la tasca que realitzen.
Generar una xarxa estatal de Santuaris on es
pugui treballar conjuntament i conèixer les seves demandes i necessitats.
Establir una exempció als animals de Santuaris de les normes i protocols sanitaris de prevenció i bioseguretat, que entre altres coses, obliguen al sacrifici de tots els animals afectats per
malalties, sense permetre en cap cas que se’ls
procuri tractament, obviant que els animals
acollits en santuaris no entren a la cadena de
producció destinada al consum.

Donar suport i fomentar projectes on l’ús de
les últimes tecnologies permetin contemplar
i estudiar els animals en els seus entorns reals
sense necessitat d’interferir al seu medi natural.
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1.13 PROTECCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS
A Espanya cada dia s’abandonen, maltracten o
moren en terribles condicions milers de gossos, gats i animals d’altres espècies considerats
domèstics.
Proposem:
Aprovar una partida dels pressupostos generals de l’Estat assignada al Ministeri de Medi
Ambient destinat a aquesta finalitat.
Donar suport a protectores, refugis i santuaris
d’animals que realitzen un treball fonamental
sense recursos i de forma voluntària, per recollir totes les seves demandes i necessitats.
Garantir l’accés de les entitats animalistes
als concursos de gestió dels Centres de Protecció Animal, que actualment estan sent, majoritàriament, gestionats per empreses que no
apliquen cap criteri de benestar animal.
Crear bancs d’aliments i l’establiment de
preus rebaixats en determinats punts de venda
per a l’adquisició de menjar per animals a famílies amb escassos ingressos.
Crear un sistema únic en tot el territori estatal d’identificació per xips, amb l’obligació
que siguin inclosos tots els gossos i gats tant en
l’àmbit urbà com rural. La implantació dels microxips ha de ser gratuïta.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

Adoptar mesures que desincentivin la compra i venda d’animals fins a la seva definitiva
prohibició, com l’exhibició d’animals en aparadors. En la nova llei marc de protecció i benestar animal s’inclourà la prohibició de la cria i la
venda d’animals domèstics i d’animals exòtics
en qualsevol de les seves varietats.
Fomentar l’adopció d’animals i l’esterilització.
És fonamental el control i seguiment de les
adopcions, donant prioritat a la proximitat
geogràfica, sol·licitant informació sobre els
nous propietaris i corroborant que es compleix
un contracte amb la família adoptant: esterilització i tinença adequada d’animal.
Les gosseres, refugis municipals, botigues
d’animals i protectores estan obligades a lliurar als animals esterilitzats, o amb el compromís de fer-ho, en cas que no tinguin l’edat mínima per fer-ho al moment del lliurament.
L’objectiu del Sacrifici Zero ha de venir acompanyat de mesures com l’esterilització, el foment de l’adopció, les polítiques educatives i les
campanyes de conscienciació social.
Prohibir les mutilacions, extirpacions d’òrgans
o qualsevol altra part del cos als animals, excepte en els casos en què es faci amb finalitats
terapèutiques o per esterilitzar, i sempre sota
pràctica veterinària.
Permetre l’accés d’animals al transport públic.
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Fomentar la creació de residències d’animals
en llocs i centres de treball de les administracions públiques o que en depenen, amb personal especialitzat perquè puguin ser atesos.
Establir que els animals no hagin de romandre lligats o engabiats.
Els animals domèstics que visquin a l’exterior
han de tenir habitacles construïts amb materials que aïllin tant de la calor com del fred, protegits de la pluja, el sol i altres inclemències del
temps, amb les dimensions d’acord a les seves
necessitats, i que els permeti refugiar-se si ho
necessiten.

1.14		DEROGACIÓ DE TOTES LES LLEIS
I DECRETS SOBRE ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS I CREACIÓ
D’ALTERNATIVES
La Llei estatal de tinença d’animals potencialment perillosos i les diferents regulacions elaborades per les comunitats autònomes només han
aconseguit estigmatitzar determinades races de
gossos i obligat a sacrificar milers d’animals.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

Fomentar campanyes en contra de l’estigmatització de qualsevol animal.

1.15		ACCÉS D’ANIMALS A HOSPITALS,
ALBERGS I MENJADORS SOCIALS
Als hospitals es permetrà l’accés d’animals per a
la visita de pacients de llarga estada que es veuen
privats de la possibilitat de trobar-amb els seus
companys i la separació pot afectar el seu estat
anímic, sense que en cap moment es pertorbi
l’entorn de la resta de pacients o el treball del personal sanitari.
De la mateixa manera, aquelles persones que estan en una situació econòmica que els priva de les
seves necessitats més bàsiques, com l’habitatge
o l’alimentació, no s’haurien de veure abocades
a haver de triar entre el seu suport i romandre al
costat dels seus animals. Moltes d’aquestes persones es veuen en l’obligació de dormir al carrer,
per no deixar els seus animals abandonats. Davant
d’aquesta realitat, s’imposa considerar també el
lliure accés d’animals a albergs i menjadors socials.

Proposem:
Estudiar de forma individualitzada les possibles causes i els perfils en cas d’agressivitat.
Elaborar un registre estatal de persones inhabilitats per a la tinença de gossos i altres animals.
Crear centres de recuperació per als gossos
afectats.
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1.16		ANIMALS EN L’ENTORN DE VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA
A l’entorn de la violència de gènere i violència
intrafamiliar és freqüent que els animals es converteixin en víctimes sense que hi hagi legislació
aplicable que permeti la seva protecció.
Proposem:
Abordar una legislació específica que estableixi la cooperació entre administracions i
organismes socials (Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, protectores d’animals,
veterinaris, serveis socials, etc.), perquè s’actuï
amb diligència i eficàcia en cada cas. Es prioritzarà, després dels oportuns controls que garanteixin el benestar dels animals, la permanència
d’aquests amb els seus propietaris, bé en els
seus domicilis, bé permetent el seu lliure accés
a centres d’acollida de dones maltractades, en
albergs municipals i qualsevol altre tipus de
dependències de l’administració, per mitigar el
drama que pateixen les dues víctimes.

1.17		SISTEMA PÚBLIC DE SANITAT
PER ALS ANIMALS
L’avanç cap a una societat ètica i moderna passa
necessàriament per fer extensiva la sanitat pública
als animals.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

Proposem:
Implantar de manera progressiva un sistema
públic de salut per als animals, prestant atenció a les necessitats dels refugis i protectores i a
la situació econòmica de les famílies més vulnerables que tenen animals a càrrec seu, i que no
poden responsabilitzar-se de les despeses veterinàries.
Realitzar campanyes subvencionades d’esterilització d’animals per a persones sense recursos i altres gestors i voluntaris de colònies felines.
Elaborar un nou “Pla de Contingència Enfront de la Sospita d’Infecció per Virus Ebola
en Gossos” que actualment exigeix el sacrifici
immediat dels animals, sense preveure la realització d’analítiques per confirmar la malaltia ni
la quarantena.
Creació de laboratoris i animalaris amb nivell
4 de seguretat.
Protocol·litzar l’actuació en situacions
d’emergència sanitària en la qual puguin estar
implicats animals domèstics, contemplant procediments d’actuació amb criteris epidemiològics entre els quals no es trobi l’eutanàsia.
Supressió del 21% d’IVA veterinari i deducció
de les despeses veterinàries a la declaració de la
renda.
Inclusió de les protectores, santuaris i altres
entitats de protecció animal entre les perceptores dels fons rebuts a través de la casella del
0,7% de l’IRPF.
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1.18		OPOSICIÓ A LA MATANÇA D’ANIMALS
COM A MÈTODE DE CONTROL
POBLACIONAL
Considerem que en cas d’existir algun conflicte
relacionat amb una probable sobrepoblació la solució mai pot passar per l’extermini dels animals.
Proposem:
Fi de la venda, el tràfic i comerç d’animals
exòtics.
Aplicació de programes no cruents de control
poblacional com l’esterilització, els contraceptius de dipòsit o el control d’ous, que ja han demostrat la seva eficàcia.
Prohibició de les repoblacions de qualsevol
tipus d’espècie o trasllats d’espècies no autòctones amb fins cinegètics.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

1.20		TANCAMENT DE LES GRANGES
DE FOIE GRAS
El foie gras és el fetge hipertrofiat d’un ànec o d’una
oca sobrealimentat. Totes les investigacions realitzades mostren el terrible patiment que experimenten els animals per a l’elaboració d’aquest producte.
Proposem:
Tancament definitiu de les granges de foie
gras existents, tal com ja ha passat en diversos
països com Alemanya, Argentina, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Anglaterra, Irlanda,
Itàlia, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca, Suècia o Suïssa. Mentre la prohibició
no sigui efectiva, defensarem que no es vengui
aquest producte en cap dels serveis de menjador de centres dependents de l’Administració
pública, ni en actes públics del govern.

1.19		TANCAMENT DE LES GRANGES
PELLETERES

1.21 PRESSIÓ FISCAL I INSPECCIONS
REGULARS EN EXPLOTACIONS
RAMADERES, AVÍCOLES I CUNÍCOLES

Les granges pelleteres exploten visons i altres mamífers per obtenir les seves pells. Els animals passen tota la seva vida en diminutes gàbies fins que
moren electrocutats o gasejats.

Les explotacions ramaderes i avícoles es tradueixen
en problemes mediambientals i ètics de primer ordre, tant per les terribles condicions de vida que pateixen els animals, com pel seu impacte ecològic.

Proposem:
Prohibició i el tancament definitiu d’aquestes
granges com ja han establert altres països europeus, entre ells Àustria, Regne Unit o Croàcia.

La gestió de tones de residus altament contaminants es porta a terme gairebé sense control, per
la inviabilitat de maneig de l’enorme volum que
es genera. Cada segon, 125 tones de residus procedents de la ramaderia industrial i la indústria
càrnia, s’emeten contaminant els rius i mars (excrements, hormones, antibiòtics, fertilitzants, pesticides, químics, etc.).
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El sector porcí, un dels més contaminants i de més
càrrega a Espanya, seguit del boví, que està alterant els usos de les superfícies forestals i condemnant de forma artificiosa milers d’hectàrees a pastures permanents en comptes de agricultura, són
dues mostres d’un model econòmic a combatre.
Les explotacions intensives suposen la segona
causa d’emissions de CO2 a l’atmosfera, només
per darrere de les indústries energètica i manufacturera, i molt per davant del transport i les emissions de vehicles.
Des del Partit Animalista-PACMA treballarem perquè es produeixi, de la forma més ràpida possible,
un canvi i reconversió d’aquests sectors.
Proposem:
Aprovar una major càrrega impositiva, que
afavoreixi en el seu detriment el creixement del
sector de l’agricultura.
Implantar de forma immediata un major nombre de controls i inspeccions de les instal·lacions,
més exhaustius, estrictes i regulars.
Limitació per contingents d’autoritzacions per
a explotacions ramaderes i avícoles per comunitats.
Complir les regulacions imposades sobre el
manteniment d’animals, tant de les condicions de les instal·lacions com les normatives
de maneig que tinguin en consideració la seva
qualitat d’éssers vius sensibles.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

Posada en marxa de campanyes informatives
sobre els beneficis per a la salut d’una dieta
lliure de productes d’origen animal, així com
de campanyes que mostrin la situació que viuen
milions d’animals a les granges, amb l’objectiu
que la població conegui com són tractats els
animals.

1.22 NOVA LEGISLACIÓ PER A GRANGES
INDUSTRIALS I ESCORXADORS
Actualment estan permeses pràctiques intolerables en explotacions d’animals, centres ja de per
si mancats d’ètica des de la perspectiva dels drets
animals.
Proposem:
Una profunda revisió de la legislació vigent,
en la qual encara es permet el tall del bec a les
gallines, amputació de la cua, dents i testicles a
porcs, així com el seu manteniment de per vida
en gàbies, com les terribles gàbies de gestació
per truges, en què viuen literalment immobilitzades.
La prohibició dels mètodes de sacrifici de pollets mascle mitjançant aixafament o trituració
en viu com ja s’ha aprovat a Alemanya.
La prohibició de mètodes de sacrifici religiosos com el halal i kosher, que no compleixen
la normativa mínima sobre benestar dels animals.

Prohibició de campanyes institucionals de
promoció i publicitat del sector i els seus productes.
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1.23		MESURES PER GARANTIR
		LA PROTECCIÓ D’ESPÈCIES
El Partit Animalista-PACMA considera imprescindible la protecció de cada individu, inclosos els
pertanyents a les anomenades espècies invasores.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

Supervisar i auditar les partides destinades a
la conservació del linx ibèric procedents de la
Unió Europea, així com l’aprovació de mesures
urgents per a la conservació d’aquests animals
en aquells llocs on s’ha notat la seva presència.
Prohibició importació animals exòtics.

Proposem:
Modificar La Llei del Patrimoni Natural i la
biodiversitat pel que fa a espècies invasores,
especialment a la matança d’animals com a
mètode de control.
Rebutjar les polítiques promogudes en relació amb les mal anomenades espècies invasores, ja que són discriminatòries i injustes.
Promoure intervencions no violentes mitjançant l’ús de dards anestèsics, esterilització,
recol·locació, etc.

Compliment estricte dels protocols del Conveni Internacional de Comerç d’Espècies en
Perill (CITES) perseguint a les xarxes il·legals de
tràfic d’espècies exòtiques i controlant exhaustivament la compravenda d’aquests animals i
les condicions de vida dels que ja es trobin en
Espanya.
Creació de més santuaris per a aquest tipus
d’animals, foment de campanyes de conscienciació i de rescat per intentar que siguin reintroduïts als seus hàbitats a través de programes
internacionals.

Garantir mesures de protecció i atenció veterinària a aquells animals que han estat catalogats com espècies invasores o fauna salvatge.
Creació de Centres de Rescat per fer front a les
confiscacions, que en no existir, són lliurades a
zoològics.
Realitzar un cens del gat salvatge, espècie autòctona oblidada i que pot ser que hagi desaparegut en moltes zones d’Espanya estant a la
vora de la seva extinció.
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1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

1.24		PLA D’EVACUACIÓ D’ANIMALS
DAVANT CATÀSTROFES

Derogació immediata dels contingents de
caça del llop a tot el territori estatal.

El Partit Animalista-PACMA ha reclamat durant
més de 3 anys un pla d’evacuació d’animals davant catàstrofes i d’assistència a fauna silvestre davant climes extrems.

Implantació de plans de protecció específics
d’aquest mamífer, amb estudis detallats i experts de la seva evolució i un seguiment de les
rajades per evitar la seva caça.

Proposem:
Elaborar protocols específics d’evacuació i
rescat d’animals domèstics i d’explotacions de
tota índole, en cas que es produeixin incendis,
inundacions i altres catàstrofes naturals. Igualment considerem una obligació ètica i moral,
i una necessitat de sostenibilitat dels ecosistemes, el protegir i ajudar a la fauna salvatge davant de situacions climatològiques extremes.
Per a això, establirem Protocols d’Intervenció
per a l’Assistència a Fauna Silvestre en condicions climatològiques extremes (PIAFS).

Aprovació, adequació real i/o revisió dels
Plans de Gestió de les Zones d’Especial Conservació (ZEC) amb presència del llop.

1.25		PLA DE PROTECCIÓ DEL LLOP
El llop al nostre país és víctima de l’estigmatització
administrativa i social, causada principalment
per les institucions que promouen la seva caça a
instàncies del sector cinegètic i a l’empara de les
històriques denúncies del sector ramader, els interessos dels quals es veuen beneficiats per plans
específics d’indemnitzacions.
Proposem:
Declaració del llop com a espècie de màxima
protecció.

Promoure l’elaboració d’un cens peninsular
del llop ibèric.
Promoure accions contra la caça furtiva i els
enverinaments.
Fomentar l’educació i conscienciació sobre
la importància ecològica dels grans depredadors, en particular del llop, amb la posada en
marxa de campanyes de promoció i difusió de
la història, característiques i hàbits de l’espècie,
sobretot a l’entorn rural.
Assessorament i informació a ramaders per
protegir els seus animals, amb la restauració de
la figura del pastor com una d’aquestes mesures, enfront de l’actual abandó de la cabana a
la muntanya a què els ramaders s’han acostumat, motivada per l’extermini legal i il·legal que
han patit de tot tipus de depredadors, fent-los
desaparèixer.
http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/
pdf/11-propuestas-lobo.pdf

La inclusió del llop en els catàlegs d’espècies
amenaçades de les comunitats autònomes.
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1.26		FI DE L’EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS
El terrible i innecessari patiment dels animals
d’experimentació està documentat de forma exhaustiva i és una realitat a la qual ni el Partit Animalista-PACMA ni la societat, poden donar l’esquena.
Proposem:
Revisar al Ministeri d’Educació, Ministeri de
Sanitat i el Ministeri de Defensa tots els programes d’investigació on s’utilitzin animals
perquè siguin assumides les alternatives ja existents.
Incrementar les partides pressupostàries encaminades al desenvolupament i validació de
mètodes alternatius a l’experimentació amb
animals.
Els animals que es troben en els laboratoris
científics, civils i militars, que siguin rescatats
i, un cop avaluades les seves condicions de salut, recuperats en santuaris.
Defensar l’objecció de consciència per a
l’experimentació amb animals fins que sigui
prohibida, en tots els trams i especialitats educatives, així com per a qualsevol treball o funció
laboral que estigui relacionada amb el maltractament, sacrifici, manipulació i patiment
d’animals.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

1.27		OPCIÓ DE MENÚ SENSE ALIMENTS
D’ORIGEN ANIMAL
Com a part del dret dels ciutadans a la llibertat de
consciència, considerem que és necessària l’oferta
d’un menú sense aliments d’origen animal.
Proposem:
Possibilitar l’opció d’un menú vegetarià i
vegà en menjadors públics, escolars, universitats, residències d’avis, hospitals, presons, etc.
Per a això el Partit Animalista-PACMA reformarà la Llei 17/2011 de Seguretat Alimentària
i Nutrició.
Creació d’un segell o etiqueta estatal per
a productes que no continguin components
d’origen animal; d’aquesta manera els consumidors podran identificar els aliments i altres
productes de consum (roba, calçat, etc.) que no
contenen cap component animal.
Realitzar campanyes publicitàries donant suport a productes “sense animals” i potenciant el
consum ètic.

Fins a la seva prohibició, totes les empreses estaran obligades a fer públics els resultats dels
seus experiments amb animals, amb l’objectiu
de reduir el nombre d’aquests experiments.
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1.28		SENSIBILITZACIÓ EN ELS CENTRES
EDUCATIUS SOBRE EL RESPECTE
ALS ALTRES ANIMALS
El Partit Animalista-PACMA defensa una societat
més justa i igualitària per a tots, inclosos els animals. La forma més eficaç per aconseguir-ho és a
través de l’educació formal, en el sistema educatiu
i sense oblidar l’educació d’adults.

1 / DEFENSA DELS ANIMALS
(índex)

Mantenir un determinat nivell d’alerta per
detectar possibles casos de maltractament
animal efectuat per menors. Són múltiples els
estudis que vinculen el maltractament animal
amb la violència de gènere, intrafamiliar i conductes antisocials.

Proposem:
Incloure el valor de respecte cap als animals com a tema transversal en tots els nivells
d’ensenyament, l’acció tutorial, els programes
curriculars de centre i les activitats complementàries, així com en l’organització i gestió general
dels centres educatius.
Formar al professorat en el respecte cap als
animals. Els professors són una peça fonamental per transmetre els valors de respecte, justícia
i empatia cap als animals. Per això, impulsarem
la integració de mòduls bàsics relacionats amb
el maltractament, els drets i el benestar animal
a la formació dels nous docents, a través dels
plans d’estudi dels estudiants de Magisteri i
Màster de professorat.
Revisar i adaptar el material educatiu (llibres
de text i altres recursos) d’acord amb els valors de respecte als animals. D’aquesta manera se suprimeixen els continguts que promouen
la manca de consideració cap als animals o la
seva cosificació.
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2/ MEDI AMBIENT
2.1		
ELABORACIÓ UNA LLEI ESTATAL
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
El Partit Animalista-PACMA assumeix de forma
prioritària, en les seves polítiques mediambientals
i de sostenibilitat, la lluita per frenar els efectes
del canvi climàtic. Considerem que la urgència i
gravetat del canvi climàtic requereixen de l’acció
política a tots els nivells.
Proposem:
Crear una llei estatal contra el canvi climàtic
que permeti elaborar un pla estratègic per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, segons marqui el nou Protocol que s’aprovi
en la Conferència sobre el Canvi Climàtic a París,
a través de mesures ambientals en àrees com
el transport, l’energia, la producció agrària, la
gestió dels residus, la indústria i habitatges.
Aquestes mesures també se centraran a aconseguir un model energètic 100% renovable, just
i democràtic per a la societat.

2.2		
LLEI ESTATAL DE RESIDUS BASADA EN
LA REDUCCIÓ I EL RECICLATGE
Elaboració d’una llei estatal de residus sòlids urbans i industrials amb el principal objectiu de la
seva reducció (aconseguir el residu 0 com ja estan
aconseguint altres països de la Unió Europea) i la
reutilització i el reciclatge per aquest ordre.

(índex)

Proposem:
Revisar La Llei d’envasos i residus d’envasos
(LERE) i incloure la penalització del sobreembalatge.
Fomentar la reutilització a través d’eines
econòmiques que encareixin els envasos, prohibeixin aquells que en dificulten la reutilització
i estableixin el reemborsament d’un determinat
import per cada recipient retornat.
Proposar a les empreses la creació d’un sistema de dipòsit-devolució-retorn d’envasos,
que contempli que els mateixos supermercats
disposin de màquines de retorn d’envasos.
Instaurar un sistema de recollida selectiva de
residus sòlids urbans i plantes de tractament
per al compostatge. Aquest compostatge es
destinarà especialment a recuperar les zones
cremades i en les repoblacions.
Realitzar campanyes de conscienciació per a
la reducció dels residus i el dipòsit selectiu en
els diferents contenidors, ajudant a més en la
creació de més ‘deixalleries’ per al reciclatge de
tot tipus de deixalles, tant a les ciutats com a les
zones rurals.
Fomentar i ajudar a les cooperatives i empreses de consum responsable i a granel.
Prohibició de l’obsolescència programada tal
com ja es porta a terme a França. Considerem
que els objectes no han d’estar programats per
deteriorar-se prematurament, sinó per durar el
màxim possible i així disminuir l’excés de residus.
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2.3		
LLEI DE PROTECCIÓ DELS RIUS
I ELS SEUS ECOSISTEMES
El dret a l’aigua i al sanejament és una prioritat
per al Partit Animalista-PACMA, que advoca per la
transició definitiva de la política d’aigües a Espanya per complir amb els principis de sostenibilitat i
la normativa europea.
Proposem:
Elaborar una llei estatal per a la protecció
dels nostres rius, els seus cabals i els seus ecosistemes, que garanteixi un proveïment sostenible de l’aigua i una gestió de recursos hídrics
que no es regeixin pels interessos privats.

(índex)

Posar sostre al consum urbà per part de les
empreses privades de la gestió de l’aigua, i
que realitzin facturacions diferenciades i ajustades a les realitats socioeconòmiques.

2.4		MODEL ENERGÈTIC BASAT EN L’ESTALVI,
EFICIÈNCIA I RENOVABLES
Des del Partit Animalista-PACMA defensem el
model energètic sostenible i ecològic basat en
l’estalvi i en les energies renovables.

Treballar per al canvi de les polítiques hídriques anteriors basades en el malbaratament
de l’aigua (desenvolupament urbà a partir de
camps de golf).

Proposem:
Potenciar les energies renovables com a fonts
energètiques alternatives a les fonts contaminants (nuclear, carbó, gas, petroli) perquè
en menys d’una dècada puguem accedir a un
sistema elèctric espanyol 100% renovable i connectat amb la resta d’Europa.

Garantir una quantitat d’aigua suficient als
rius que permeti la funcionalitat dels ecosistemes fluvials i que mantingui la vida en tots els
seus trams.

Reduir el consum energètic d’emissions internes i de producció externa, i la promoció
d’energies alternatives enfront de la dependència de l’energia fòssil.

Apostarem per una nova cultura de l’aigua,
per donar transparència als organismes públics de les Conques Hidrogràfiques i establir
polítiques integrals d’estalvi de l’aigua al camp
i a la indústria, prioritzar l’ús ecològic del cabal
d’aigua davant d’altres usos comercials i frenar
la privatització de l’aigua.

Establir programes d’eficiència en consum
domèstic i industrial, a la recerca de l’objectiu
d’aconseguir una producció més eficient, que
utilitzi menys energia per produir millors productes en termes mediambientals.

Incentivar sistemes eficients de recollida i
distribució d’aigües pluvials per a un aprofitament domèstic amb fins sanitaris de les mateixes, amb el conseqüent estalvi en la despesa
dels recursos hídrics actuals.

Emprendre campanyes per conèixer les opcions de consum renovable a la llar.
Fomentar l’ús d’energies renovables basades
en l’autoconsum (energia renovable auto produïda i auto consumida com la forma més ecològica i responsable).

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS GENERALS

20 DE DESEMBRE DE 2015 /

23

LA SEVA VEU, EL TEU VOT

2 / MEDI AMBIENT

Pels Animals,
el Medi Ambient
i la Justícia Social

Apostar per la R+D en emmagatzematge i distribució de les energies renovables.
Derogar el Reial Decret del “impost al sol” que
penalitza l’autoconsum i és contrari a la democratització i l’eficiència energètica.
Realitzar una auditoria energètica per a valorar el veritable dèficit energètic. Es potenciarà que qualsevol consumidor pugui emprar
panells fotovoltaics, sense haver de pagar un
peatge per l’energia produïda, ni per la consumida de la pròpia instal·lació.
Posar en marxa regulacions per mobilitzar
els fons del Pla Estatal de foment del lloguer
d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la
regeneració i renovació urbanes 2013-2016 (RD
233/2013).
Promoure models de rehabilitació integral i
profunda, que arribi a una reducció d’almenys
el 70% del consum energètic de cada edifici.
Fomentar que tots els habitatges de nova
construcció estiguin integrats en un model
sostenible, no només de generació d’energia
renovable per a autoconsum, sinó d’ús de materials sostenibles i naturals, dissenyats per a
l’eficiència energètica.
Remodelació progressiva de les zones urbanes cap a un increment de zones verdes del
30% del sòl urbà, per exemple després de demolicions d’edificis antics, etc.

(índex)

Eliminar les subvencions al carbó i la reconversió de les conques mineres, amb
l’elaboració d’un pla de reubicació, formació i
desenvolupament d’habilitats laborals per als
miners.

2.5		
PROHIBICIÓ DEL FRACKING
		I PROSPECCIONS PETROLÍFERES
EN LES COSTES
La recerca de noves bosses de fonts d’energia no
renovables (petroli i gas natural principalment)
per part de les multinacionals energètiques ha
implantat noves tècniques extractives a Espanya
amb un greu impacte ambiental i social.
Proposem:
Prohibir el fracking sense moratòries ni retards. L’accés a reserves de gas i petroli subterrànies mitjançant la injecció a la roca d’aigua i
compostos químics, provoca terribles danys en
el subsòl, contamina els aqüífers subterranis,
augmenta el risc de sismes i pot contaminar els
terrenys en superfície.
Paralitzar les prospeccions petrolíferes i la
instal·lació de regasificadores, així com dels
macro projectes amb impactes ambientals devastadors a la costa i amb greus conseqüències
ambientals en els fons marins.
Derogar les llicències concedides ja que
aquest model energètic basat en el malbaratament energètic i en la dependència dels combustibles fòssils és contrari a l’eix estratègic del
partit, basat en la lluita contra el canvi climàtic.
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2.6

PROTECCIÓ LEGAL DELS
PARCS NATURALS I COSTES

El Partit Animalista-PACMA aposta per augmentar
la protecció legislativa als Parcs Naturals i Costes, i
així garantir la conservació del Patrimoni Natural.
Proposem:
Reforma de la nova Llei de Parcs Nacionals
aprovada pel Partit Popular que deixa via lliure
a l’explotació econòmica de les reserves naturals.
Prohibició de desenvolupar qualsevol tipus
d’activitat cinegètica als Parcs Naturals.
Modificació dels requisits que han de reunir els
espais per a ser considerats Parcs Naturals.
Revocació total de la nova Llei de Costes
aprovada pel Partit Popular, que tot i les
anul·lacions realitzades recentment pel Tribunal Constitucional, no resol l’extensió de
concessions d’ocupació del Domini Públic a 75
anys.
Frenar la destrucció de les costes apostant per
la conservació dels recursos naturals i un model
econòmic de desenvolupament local.

(índex)

2.7

NOVA LLEI DE BOSCOS

La recent aprovació de la “Ley de Montes” en cap
moment soluciona el problema de la gestió ni el
desenvolupament rural de les zones forestals, i no
obstant això permet la requalificació dels terrenys
cremats, desprotegint les muntanyes d’utilitat
pública de les constructores. També és greu que
cedeixi les competències en exclusivitat sobre
l’activitat cinegètica a les comunitats autònomes,
convertint les muntanyes en vedats de caça i impedint qualsevol altre ús com el simple senderisme.
Proposem:
Elaborar una nova Llei de Boscos on participin
tots els grups socials que treballen en la conservació i protecció, on prevalgui l’interès general i
no els interessos particulars de les empreses fusteres i cinegètiques. Que posi en valor les muntanyes, previngui els incendis, recuperi les zones
degradades i promogui el desenvolupament de
les comunitats.

2.8

LLUITA CONTRA ELS INCENDIS

La millor manera de combatre els incendis forestals és evitar que es produeixin, prioritzant les tasques de prevenció.
Proposem:
Elaborar un pla integral de lluita contra els
incendis forestals basat en la prevenció durant
tot l’any, coordinat per les diferents conselleries
de Medi Ambient i desenvolupat pels agents
ambientals.
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Dedicar a la prevenció el doble de recursos
econòmics que actualment s’estan destinant a
l’extinció.
Ampliar el període de màxim risc d’incendis,
de manera que aquest sigui de l’1 de juny al 30
d’octubre. En aquest període estarà totalment
prohibida la crema de rostolls, les cremes per a
l’obtenció de pastures i l’accés de vehicles a motor per zones forestals, excepte per a tasques de
vigilància i prevenció.
Talar i triturar els arbres cremats en el propi
lloc de l’incendi, amb l’objectiu d’evitar la comercialització de fusta cremada.
Prohibir la pirotècnia, per l’elevada causalitat
entre el seu ús i la provocació d’incendis, així
com pel dany que provoca en els animals.
Exigir a les diferents administracions que
compleixin amb els drets d’accés a la informació ambiental i es facin públics, de manera
desglossada, els pressupostos i execució de la
despesa en prevenció i extinció, així com la seva
evolució.
El pla integral de lluita contra els incendis inclourà els protocols de rescat d’animals.

(índex)

2.9

PROTECCIÓ DE LA FIGURA DE L’AGENT
MEDIAMBIENTAL

Donem suport a la figura de l’Agent Mediambiental i el seu reconeixement, a tots els efectes, com
agent de l’autoritat i Policia del Medi Natural.

2.10 SUPORT A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA
I PROHIBICIÓ DE CULTIUS TRANSGÈNICS
El Partit Animalista-PACMA pretén desenvolupar
un model agrícola sostenible des del punt de vista mediambiental, social i que asseguri el benestar
dels animals. Per aconseguir-ho, ha de prevaler la
rendibilitat dels sòls productius, amb una adequada gestió de l’aigua i on es garanteixin unes condicions de treball justes per als agricultors.
Proposem:
Defensar una agricultura al servei dels ciutadans, en la qual s’afavoreixin les explotacions
agrícoles enfront dels grans latifundis, i que
permeti recuperar els espais rurals tradicionals.
Assumim els principis bàsics de la Sobirania Alimentària com a forma d’avançar en un model
sostenible, ecològic, respectuós amb el medi
ambient, els animals i que dinamitzi les economies locals.
Donar suport a la creació de cooperatives
agràries, programes d’ocupació actiu i de canals de comercialització de productes agraris
no controlats per les multinacionals alimentàries.
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Reconversió del major nombre d’explotacions
agràries a sistemes de producció agraris ecològics en totes les seves variants i la creació de canals de distribució d’aquests productes a tot el
teixit comercial.

Proposem:
Prohibir la utilització del glifosat i de plaguicides perillosos que afecten insectes com
les abelles, o que provoquen l’enverinament
d’espècies a les quals no van dirigides.

Exigir una revisió científica de les recomanacions actuals sobre fertilitzants, pesticides,
antibiòtics i altres productes. L’agricultura ha
d’avançar cap a la fi del perjudici que pateixen
actualment les abelles i altres insectes, a causa
dels pesticides.

Elaborar plans per limitar l’ús de productes
disruptors endocrins, per la seva relació amb
l’increment en les taxes de càncer, diabetis i infertilitat.

Prohibir la producció i comercialització de
llavors i aliments manipulats genèticament.
Múltiples estudis científics alerten sobre el risc
dels transgènics per al medi ambient i els potencials efectes per a la salut de tots els éssers
vius.
Creació dels bancs de llavors autòctones i
tradicionals d’accés públic, amb l’objectiu
d’acabar amb el control de les multinacionals
agràries.

2.11 GESTIÓ DELS PRODUCTES QUÍMICS
PERILLOSOS, RESIDUS RADIOACTIUS I
PROHIBICIÓ DEL POLIESTIRÈ

Informar i formar sanitaris, educadors i periodistes. Els professionals en contacte amb la població més sensible han d’estar adequadament
informats dels riscos per a la salut ocasionats
pels contaminants hormonals i altres productes tòxics i oferir recomanacions que redueixin
l’exposició a aquestes substàncies.
Oferir ajudes immediates a les necessitats de
regeneració mediambiental com el cas de la
maresma de Huelva, contaminada per residus
radioactius.
Prohibir la producció i comercialització del
poliestirè expandit, actualment d’utilització
massiva. Aquest producte no es recicla i és un
perillós contaminant que afecta sobretot a ecosistemes marins.

La contaminació química és un dels grans problemes ambientals del nostre temps i assumir
determinades estratègies polítiques poden ajudar a disminuir l’exposició de la població i la resta
d’éssers vius a aquestes substàncies.
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2.12 LLEI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
I TRANSPORT
El Partit Animalista-PACMA defensa un model de
transport que respongui a les necessitats socials
amb els mínims impactes mediambientals. Seguint aquesta premissa, tindrem més en compte
les propostes que han presentat les cinc principals
organitzacions ecologistes del nostre país en el
seu informe “Un programa per la Terra”.
Proposem:
Crear una Llei de Mobilitat Sostenible, que
doni prioritat al transport públic sobre el transport privat i que promogui el transport ecològic.
Apostar per una política de transports que
tingui com a objectiu reduir el nombre de vehicles circulant a les carreteres. Un nou model
de transport multimodal i integral on tots els
mitjans de transport tinguin el seu paper i estiguin coordinats.
Incrementar el transport de mercaderies en
tren.
Elaborar plans de foment de la mobilitat no
motoritzada i, en el cas de la bicicleta, en combinació amb l’ús del transport públic.

(índex)

Potenciar el cotxe elèctric per al servei públic
i municipal, i els punts de recàrrega amb energies netes i autoconsum.
Desenvolupar els mitjans de major capacitat,
com els ferroviaris, quan la densitat de població ho justifiqui.
Ajustar les tarifes en els mitjans públics de
transport a la situació econòmica dels ciutadans, com la creació d’un abonament especial
que permeti la mobilitat a tota la comunitat
autònoma, gratuït per a aturats i membres
d’unitats familiars amb ingressos inferiors
al salari mínim interprofessional, fomentant
la mobilitat a les persones en recerca activa
d’ocupació i a sectors desfavorits.
Permetre l’accés dels animals al transport públic en condicions adequades.
Evitar els atropellaments de milers d’animals
a l’any amb la instal·lació de túnels i passos
elevats a les carreteres per permetre el trànsit
d’animals. A més de la col·locació de tanques,
barreres tant físiques com olfactives, que impedeixin l’accés dels animals a les carreteres on no
sigui possible la creació de túnels i passos elevats.

Fomentar els plans de desplaçament de vianants i de mobilitat ciclista regional i local.
Promoure els mitjans de transport més nets i
eficients i sempre ajustats a la demanda real,
fomentant els sistemes integrats de transport
públic metropolità.
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2.13 IMPULS DE LES POLÍTIQUES
COMERCIALS BASADES EN LA
JUSTÍCIA AMBIENTAL I SOCIAL
Apostem per combatre l’increment desmesurat
del transport de mercaderies, la deslocalització
de la producció, l’especulació i, en definitiva, un
comerç al servei dels mercats i no de les persones
ni de la natura, amb mesures que situïn la justícia ambiental i social al centre de les polítiques
comercials amb la resta de països. El TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions UE-EUA),
per exemple, aprofundirà en la liberalització dels
serveis públics, impedint les gestions de manera
pública i amenaçarà el desenvolupament de legislacions ambientals, com la prohibició del fracking o de transgènics, ja que les transnacionals
podrien presentar denúncies davant institucions
d’arbitratge, el que redundaria en una greu pèrdua de sobirania, drets laborals i perjudici per a les
condicions dels animals en les explotacions.

(índex)

2.14 FISCALITAT SOSTENIBLE
Tot i l’existència de nombrosos instruments
econòmics i fiscals reconeguts per les institucions
i els experts com a eines eficaces de política ambiental, aquests no han estat aplicats àmpliament.
Proposem:
Desenvolupar un model de fiscalitat verda
que desplaci la pressió fiscal cap al consum de
recursos naturals i el deteriorament del medi
ambient.
Penalitzar la contaminació per fomentar els
comportaments ambientalment responsables.
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3/ PER UN NOU
MARC POLÍTIC
3.1		
ELABORACIÓ D’UNA NOVA
CONSTITUCIÓ
Elaboració d’una nova Constitució amb la participació de tots els partits polítics, sindicats i moviments socials que reflecteixi la realitat social
actual, tant en l’àmbit de les persones, com dels
animals i medi ambient.
Proposem:
Incloure i reconèixer com a línia bàsica transversal la Carta Europea dels Drets Socials i
dotar de rang constitucional els Drets de tots
els animals com ja existeixen en altres constitucions europees. Aquest rang constitucional
convertirà la protecció i benestar dels animals,
les persones i el medi natural en un objectiu estatal.

3.2

REFORMA DE LA LLEI
ELECTORAL

El Partit Animalista-PACMA, reclama un sistema
electoral just, que bandegi el bipartidisme, i on es
vegi reflectida la pluralitat d’una societat moderna i amb disparitat d’opinions que mereixen ser
escoltades.
Proposem:
Establir una circumscripció electoral a dos nivells: estatal i autonòmica, suprimint el siste-

3 / PER UN NOU MARC POLÍTIC
(índex)

ma de circumscripció provincial o altres d’àmbit
inferior a la pròpia província. Aquesta perspectiva de representació és la més adequada a la
realitat, amb dos tipus de circumscripcions: una
circumscripció nacional única (Parlament) que
es correspon amb una representació nacional i
a un altre nivell circumscripcions plurinominals
d’àmbit autonòmic, corresponent a la representació territorial (Senat i Parlaments Autonòmics).
Augmentar el nombre de diputats en relació
amb la població actual, i reassignar el nombre de diputats per província. Ampliar fins
a 400 diputats, el màxim que permet la Constitució, incrementaria el nombre d’escons a
repartir en les circumscripcions, donant-li pes
real a les més poblades i donant com a resultat
una major proporcionalitat entre vots i escons
al sistema electoral espanyol. L’augment de la
despesa a conseqüència d’aquesta ampliació
al Parlament es cobrirà amb la supressió de les
diputacions provincials.
Establir una nova fórmula d’escrutini, el quocient Hare. La Llei Electoral actual utilitza una
eina tècnica de repartiment d’escons coneguda
com a mètode d’Hondt. Aquest mètode distorsiona encara més la proporcionalitat quan el
territori electoral es divideix en un nombre alt
de districtes electorals, com és el cas del sistema
electoral espanyol amb 52 districtes electorals.
També proposarem un mecanisme perquè les
restes sobrants de vots en cada circumscripció,
i que no han servit per al repartiment d’escons,
puguin ser emprats per aconseguir escons addicionals.
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Suprimir les barreres i avals. Aquests dos elements limiten la representació real en democràcia, per la regulació de les barreres o límits
electorals (estatals i autonòmics que van d’un
3% fins al 6% del total de vots que té la Comunitat Autònoma de Canàries) i pels avals requerits
per poder presentar-se a unes eleccions, el que
suposa per als partits minoritaris un esforç molt
gran, mentre la resta poden dedicar aquest
mateix temps i recursos a la preparació de la
propera campanya electoral o al seu programa
electoral.
Assegurar l’accés de tots els partits polítics als
mitjans de comunicació públics i privats en les
mateixes condicions com a efecte de la pluralitat política existent en la nostra societat.

3 / PER UN NOU MARC POLÍTIC
(índex)

Reformar en profunditat el reglament
d’aquesta cambra per a una major integració
de les comunitats autònomes. Aquesta reforma ens ha de servir per reforçar les relacions
intergovernamentals entre l’Estat i les diferents
comunitats autònomes i fins i tot la participació d’aquestes en les preses de decisions, elecció
de càrrecs públics i alts representants.
Convertir-se en una càmera de primera lectura per temes d’àmbit autonòmic on negociar
un nou model de finançament autonòmic i que
tingui un diàleg continu entre les pròpies comunitats i entre aquestes i l’Estat.
El Senat es convertiria en un òrgan de coordinació, col·laboració i participació de les comunitats autònomes en l’àmbit estatal i europeu.

3.3		
REFORMA DEL SENAT
El Partit Animalista-PACMA vol fer complir
l’objectiu que la pròpia Constitució va definir com
les principals funcions del Senat: ser una cambra
de representació territorial i una càmera de segona lectura per les lleis aprovades al Parlament
espanyol.
Proposem:
Convertir al Senat en una cambra de representació territorial real amb tots els senadors
electes i crear una Conferència de Presidents
de les comunitats autònomes que puguin participar en les sessions plenàries del Senat amb
caràcter estable.

3.4		
SUPRESSIÓ DE LES DIPUTACIONS
PROVINCIALS
Les funcions actuals que tenen les diputacions i
que són assignades en la Llei de Bases del Règim
Local (1985) i en la nova Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (2013) és
l’assistència, cooperació i prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal. En la majoria de
casos duplica les funcions i competències de les
pròpies comunitats autònomes, a més que els representants de les diputacions no són elegits directament per la ciutadania.
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Proposem:
Reformar La Llei de Bases de Règim Local
suprimint les diputacions provincials i evitant
d’aquesta manera la doble administració.
Crear un òrgan paritari de col·laboració entre el Govern de la Comunitat Autònoma i
les entitats locals, amb caràcter deliberant o
consultiu i fins i tot executiu per a determinades matèries segons marqui la nova llei. Cal
destacar que la reforma de les diputacions va
lligada a la dels ajuntaments, ja que per a alguns de mida petita són necessàries aquestes
institucions per poder dur a terme funcions bàsiques com la recollida d’escombraries o la gestió de bombers. En aquesta línia, ajudarem a la
fusió voluntària de les administracions de les
entitats locals menors per a la gestió de competències de forma comuna o mancomunada
a través d’ens comarcals o mancomunals que
no suposin la creació d’una nova estructura
administrativa sinó el compartir serveis, reduir
despeses i millorar en eficàcia.

3.5

REFORMA DE LA LLEI D’INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR

De les 91 ILPs presentades fins ara al Parlament
espanyol, només una va ser aprovada com a Llei:
la reclamació de deutes comunitaris que va ser
introduïda en la Llei de Propietat Horitzontal. El
tràmit i els temps, a més de l’excessiva despesa
(poden arribar a costar 300.000 euros a la Comissió Promotora de la ILP) dificulten molt aquest
mecanisme de participació ciutadana.

3 / PER UN NOU MARC POLÍTIC
(índex)

Proposem:
Reformar La Llei d’Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per exercir veritablement com un
mecanisme de democràcia directa que permeti
a la ciutadania la presentació d’iniciatives de
llei al Parlament espanyol, avalades per una
quantitat rellevant i justa de signatures.
Plantejar la reforma de la Llei Orgànica reguladora de la ILP en dos nivells, per facilitar
les seves condicions i afavorir la participació. El
primer busca un canvi en els requisits: reduir el
nombre de signatures, ampliar el dret a majors
de 16 anys i estrangers amb residència legal a
Espanya, augmentar el temps de recollida de
signatures i facilitar la representació de la Comissió Promotora en el procés legislatiu, podent
defensar-la davant els diferents parlaments. Un
segon nivell faria referència als continguts: eliminar la prohibició d’ILP per lleis orgàniques,
fins i tot la reforma constitucional, admetre la
possibilitat de realitzar un referèndum per ILP,
possibilitar la presentació d’un recurs davant el
Tribunal Constitucional si no s’admet a tràmit
la ILP o suprimir la impossibilitat de ILP si està
tramitant-se en qualsevol de les seves fases una
llei similar.
Reformar el Reglament de les Corts Generals
per a crear o millorar els mecanismes de participació (Comissió de Peticions) que permetin
sessions periòdiques on es pugui escoltar a persones peticionàries i discutir les seves propostes.
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3.6.1		REFORMA DE LA LLEI DE PARTITS
El Partit Animalista-PACMA aposta per una transparència real en l’activitat dels partits polítics i pel
total accés a la informació dels seus comptes i donacions, tant d’ells com de les seves fundacions.
Proposem:
Reformes a la Llei de Partits i a la Llei de Transparència.
Elaboració d’una llista de supòsits en què es
pot denegar la subvenció estatal als partits polítics per contravenir els principis democràtics.
Crear un límit en les donacions a fundacions
vinculades a partits.
Eliminar la prescripció transcorreguts quatre
anys de les infraccions en delictes econòmics de
partits i fundacions.
Augmentar el control de la comptabilitat dels
partits.
Establir que els membres del Tribunal de
Comptes siguin juristes i economistes de carrera, sense estar designats pels partits polítics.
Establir la incompatibilitat de càrrecs electes
municipals, parlamentaris nacionals i autonòmics i la reducció del nombre d’assistents per
parlamentari i grup.

(índex)

3.6.2 REFORMA DE LA LLEI
DE TRANSPARÈNCIA
Reformar la Llei Provisional de 18 de juny de
1870 perquè les decisions sobre els indults es traslladin al poder judicial i es facin públiques totes les
denegacions, així com els arguments en què es recolza el Govern en cada cas per concedir o no.
Obligació de publicar el repartiment de publicitat institucional per capçaleres de mitjans,
i els criteris tinguts en compte per a establir la
distribució dels anuncis.
Habilitar per part del Ministeri de Sanitat
d’una font pública d’informació amb tots
els detalls sobre medicaments adquirits, les
quantitats exactes, període i àmbit geogràfic de
distribució, els proveïdors, els preus, la durada
dels contractes i els acords de distribució o compra amb les comunitats autònomes. També la
publicació de les negociacions entre les administracions públiques i les farmacèutiques i el
detall dels costos d’R+D que es fan servir com a
argument en les negociacions.
Reformar La Llei de Conflictes d’Interessos per
augmentar les sancions, incloses la suspensió
d’ocupació i sou per evitar les portes giratòries.
Exigir la publicació de l’execució pressupostària al mateix nivell de detall i amb la mateixa estructura que els pressupostos generals de l’Estat, així com la creació d’una capa
de control sobre l’execució pressupostària, per
exemple via comissió parlamentària pública,
de forma trimestral, per informar de les raons
de les desviacions.
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Crear un organisme de control dins de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que analitzi els contractes
públics i que haurà de comptar amb una bústia ciutadana que permeti emprendre investigacions després de la denúncia de qualsevol
persona, no només els participants en el procés
d’adjudicació. A més la creació d’una figura de
control ciutadà en les taules d’adjudicació de
contractes de regulació harmonitzada.
Exigir la publicació de les agendes de treball
completes d’alts càrrecs (poder executiu) i
diputats o senadors (poder legislatiu), que
inclogui totes les reunions professionals a excepció d’aquelles que tinguin a veure amb assumptes vinculats a la seguretat nacional o
posi en perill la seguretat de les persones implicades. S’informarà dels interlocutors, el motiu
de la reunió, els documents tractats (ja sigui en
persona o enviats per un altre mitjà) i l’impacte
d’aquests documents en la normativa final.
Creació d’un registre de grups d’interès que
inclogui totes les persones -sense excepcióque, en representació pròpia o de tercers, es reuneixin amb representants polítics per intentar
influir en la tramitació d’una norma o negociïn
preus o un altre tipus de col·laboracions amb
ells.
Declarar a la Reforma de la Llei de Transparència l’accés a la informació com un dret
fonamental i l’eliminació d’excepcions vagues i
poc justificades, com “els interessos econòmics i
comercials”.

(índex)

Reformar la pàgina web del BORME (Butlletí
Oficial del Registre Mercantil) perquè permeti
consultar, de forma gratuïta, online i incloent
un cercador per companyia, la informació bàsica d’empreses i societats continguda en els
registre mercantils, així com la cerca: raó social,
adreça, sector d’activitat, noms anteriors de
l’empresa, propietaris, altes i baixes de directius i administradors, estat, data de lliurament
de comptes i historial de presentació de documents, així com els documents associats.
http://propuestas.civio.es/

3.7		
DEROGACIÓ DE DETERMINATS
ACORDS ENTRE L’ESTAT ESPANYOL
I LA SANTA SEU
Derogació de l’Acord Internacional entre l’Estat
Espanyol i la Santa Seu sobre Ensenyament i Assumptes Culturals i l’Acord entre l’Estat Espanyol i
la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de
gener de 1979, i qualsevol altre conveni i/o acord
institucional que privilegiï o vinculi a l’Església
amb les administracions públiques i l’Estat.

3.8

DEROGACIÓ DE L’ACTUAL LLEI ORGÀNICA
DE SEGURETAT CIUTADANA

El Partit Animalista-PACMA proposa la derogació
d’aquesta llei, popularment coneguda com a Llei
Mordassa, que restringeix de manera innecessària i desproporcionada llibertats bàsiques de
la ciutadania com la llibertat de reunió pacífica,
d’expressió i informació.
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4/ ECONOMIA,
OCUPACIÓ I HABITATGE
4.1		
REACTIVACIÓ RESPONSABLE
DE L’ECONOMIA
La reactivació de l’economia espanyola ha de partir de la recerca de sectors on el nostre país pot
aportar un valor afegit sostenible, alhora que se
sosté i protegeix altres sectors necessaris per al
nostre benestar. En aquest sentit, considerem
important fomentar sectors de l’economia espanyola que puguin ser estratègics per a la creació
d’ocupació i de riquesa a nivell nacional.
Proposem:
Aprofitar el gran potencial amb què compta
el país per liderar el canvi del model energètic
cap a un que es recolzi sobre energies netes
i renovables. Donar suport a la innovació i el
desenvolupament en aquest sector, que a més
possibilita la creació de nous llocs de treball.
Promoure el desenvolupament d’energies netes, especialment la solar, no només en el sector energètic sinó també en el transport, oferint
ajudes a la investigació i subvencions per als
que demanen generar aquest tipus d’energies.
Estimular el sector turístic, però fent una forta
revaloració del turisme cultural, tradicional o
folklòric i rural (tant per a turistes domèstics
com internacionals). Això pot ajudar a dinamitzar sectors i regions (zones rurals freqüentment abandonades) que fins ara han estat
menys afavorits per l’interès turístic, alhora que
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contribueix a mantenir viu el llegat no només
històric sinó també cultural i natural del nostre
país.
Revitalitzar els sectors agrícoles locals i regionals, potenciant el consum agrícola nacional i
local seguint els criteris d’una major seguretat
alimentària per a les ciutats i la reducció de
l’impacte mediambiental del nostre consum
alimentari.
Fomentar la inclusió de criteris ambientals
i socials en l’economia. Per a això es proposa
impulsar certificacions del “bé comú” que qualifiquin a les empreses i els seus productes segons
l’impacte que tenen sobre la societat i el medi
ambient, perquè el mercat pugui recompensar
les empreses responsables i penalitzar les que
no ho són. Alguns criteris podrien incloure les
condicions laborals dels empleats, el foment de
l’associació dels mateixos com a socis treballadors, la inversió de part dels guanys en la millora de la comunitat on es troben, la utilització de
mètodes amb baix impacte mediambiental, el
comerç just, etc. Aquests criteris també s’han
de tenir en compte a l’hora d’oferir ajudes a
l’emprenedoria, i podrien resultar en beneficis
fiscals. En aquest sentit, apostem per establir la
implantació d’un pla de Responsabilitat Social
basada en el Respecte (RSR) que comprometi
públicament a les empreses, organitzacions i
entitats a estudiar juntament amb els afectats
o implicats en un projecte, els impactes provocats per la seva activitat i definir les mesures per
minimitzar-los.
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Fomentar la banca ètica i socialment responsable. El sector financer posa a disposició
de qui vol crear riquesa els diners que altres tenen immobilitzat. Per este motiu creiem que les
entitats financeres haurien de ser instruments
per construir una societat més pròspera. No
obstant això, moltes vegades per maximitzar
els seus propis guanys, utilitzen estos diners de
forma irresponsable i poc ètica. En este sentit
ens sembla important donar suport a aquelles
entitats que decidisquen fer un ús socialment
responsable dels seus fons i només realitzar
contractes públics amb aquelles que demostren estàndards ètics més elevats.
Fomentar la creació de noves empreses i el
creixement de les PIMES, en on es crea major
quantitat de treball. Per això proposem una
reducció de l’impost de societats per a PIMES i
l’IVA per a autònoms.
Desincentivar i posar límits a la inversió en
“totxo” perquè aquest capital s’invertisca
en activitats més productives, especialment
quan puga entrar en conflicte amb el dret a
l’habitatge de les persones, com és el cas de
l’increment artificial dels preus.
Fomentar la inversió, tant nacional com internacional productiva i desincentivar la inversió que es recolza en l’especulació desvinculada de processos de creació de riquesa real.
Per això, considerem important implementar
un impost sobre les transaccions financeres
entre països que suposen una entrada i sortida
ràpida de capitals, desestabilitzant l’economia
real, tal com s’està estudiant actualment al Parlament Europeu.

(índex)

Auditoria del deute públic i una revisió de les
condicions de pagament per alliberar fons que
puguin cobrir el pagament de serveis públics
necessaris i beneficiosos per a l’economia del
país.

4.2		
JUSTÍCIA SOCIAL I ECONÒMICA
Estem en un moment històric on la desigualtat
social és una realitat de creixent impacte, i on
l’amenaça que afecte de manera profunda a les
estructures socials i democràtiques que hem anat
construint al llarg de dècades d’esforç i compromís es fa cada vegada més gran.
Proposem:
4.2.1		JUSTÍCIA REDISTRIBUTIVA

Lluitar contra els paradisos fiscals, prohibint
concessions públiques a empreses que utilitzen
paradisos fiscals i promovent una harmonització normativa internacional de lluita contra
l’evasió fiscal.
Lluitar contra l’evasió d’impostos de les nostres empreses no només al nostre territori,
sinó allà on hi hagin activitats econòmiques. En aquest sentit es fa necessari promoure
acords i normes internacionals en contra dels
paradisos fiscals i l’evasió fiscal.
Garantir la progressivitat del sistema fiscal,
revaluant les deduccions existents (sobretot
en l’impost de societats), les categories definides en l’IVA, i els tipus de l’IRPF.
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Establir un impost sobre l’herència aplicable
només a grans sumes, que fos competència
de l’Estat i no de les comunitats autònomes per
evitar arbitratge fiscal.
Incrementar gradualment el salari mínim interprofessional (SMI) perquè es garanteixi uns
mínims nivells de vida necessaris i s’acosti a nivells europeus.
Augmentar la inversió pública en educació i
sanitat, les quals no només compleixen una
funció determinant per al creixement del país
sinó també per a la igualtat social. Cal destinar altres fons públics, per exemple, els que
s’empren per mantenir la tauromàquia, els càrrecs públics innecessaris o la despesa en defensa, a aquestos serveis fonamentals.
Garantir l’atenció sanitària a qualsevol ésser
humà, independentment del seu estatus legal.
Possibilitar l’accés universal a l’educació superior, tot i que s’ha de reforçar dit accés en
base a mèrits, augmentant el nivell d’exigència
de les carreres perquè suposen un veritable increment de les capacitats intel·lectuals.
Potenciar les alternatives professionals que
no impliquen l’estudi d’una carrera universitària, per reduir la bretxa salarial existent entre
aquestes dues opcions.

(índex)

4.2.2		DRETS LABORALS

Derogar la Reforma Laboral aprovada pel
Partit Popular en la passada legislatura per
recuperar els drets dels treballadors que han
estat afectats per aquesta. Retornar les condicions prèvies a aquesta reforma pel que fa a
indemnitzacions per acomiadaments improcedents: 45 dies per any treballat.
Establir regulacions sobre les pràctiques en
empresa i les beques laborals perquè no siguin
formes de treball gratuït, sinó que compleixin
uns estàndards de qualitat i uns terminis limitats.
Eliminar la discriminació laboral de la dona,
aconseguint igualtat de salaris i de possibilitats
d’ascensos professionals a igual treball realitzat.

4.2.3		JUSTÍCIA ECONÒMICA INTERNACIONAL

Reforçar i revisar la Cooperació Internacional
al Desenvolupament, emfatitzant el paper de
l’avaluació de les polítiques i projectes de cooperació, redefinint sectors i països prioritaris, i
adoptant un enfocament de Coherència de Polítiques per al Desenvolupament. La qual cosa
suposarà, a més d’una cooperació més eficaç,
un estalvi de recursos econòmics.
Reduir els impostos que es cobren a la importació des de països en vies de desenvolupament, ja es tracti de matèries primeres o de
productes elaborats.
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Donar suport la proposta d’Academics Stand
Against Poverty per a la creació d’un fons internacional per compensar els descobriments i
avenços mèdics (especialment per a malalties
que no són rendibles perquè afecten principalment a països del tercer món: Malària, Ebola,
etc.), de tal manera que s’eliminen o redueixin
les patents dels medicaments destinats a dites
malalties, aconseguint al mateix temps que les
farmacèutiques continuïn tenint incentius per
a la investigació, sempre que no s’utilitzin animals en estes investigacions.
4.2.4		DEMOCRATITZAR L’ECONOMIA

Aconseguir una major democratització del
Banc Central Europeu (BCE), de tal manera
que les seves decisions més importants, sobretot aquelles que afecten directament a la
població, estiguin vinculades a algun tipus de
supervisió per part del Parlament Europeu.
Aconseguir que els pressupostos públics siguin revisables i transparents a nivell districte, municipi i en el menor temps possible també a nivell nacional, per fomentar una major
participació informada de la ciutadania en la
gestió dels serveis públics i de l’entorn econòmic.
Potenciar que les decisions en assumptes
econòmics es prenguin també a nivell municipal. Sense renunciar a la importància creixent
que té l’esfera nacional i internacional, creiem
que aquestes instàncies “superiors” haurien de
ser permeables davant la realitat viscuda en les
esferes locals i davant les decisions que aquestes prenguin.

(índex)

4.2.5		SISTEMA ECONÒMIC

Defensar la transició urgent cap a un sistema
econòmic nacional i internacional que entengui que a l’economia no només li pertoca
la gestió dels diners i els capitals, sinó que
sàpiga i assumeixi que tota activitat econòmica s’insereix en un entorn físic-natural i
en un context social. Els objectius econòmics
no poden entendre’s ja al marge de l’impacte
ambiental i social que generin. Considerem
que la teoria econòmica ha desatès fins ara la
generació de residus com a part del cicle productiu i del procés econòmic, subestimant els
costos associats a la producció i donant lloc al
problema del deteriorament i degradació de
l’entorn natural. Creiem que és important introduir aquest aspecte en la percepció que tenim de l’economia, i per a això proposem que
s’incorpori part dels costos de tractament dels
residus (si no tots) en les distintes fases anteriors
del procés productiu.
Defensar la incorporació progressiva, començant pels més urgents, dels costos derivats dels impactes mediambientals que
es produeixin al llarg de tot el cicle productiu (extracció, transformació, transport, emmagatzematge, venda, residus) al preu dels
béns (principalment aquells que es refereixin a
l’emissió de gasos efecte “hivernacle”, generació
de residus no biodegradables, contaminació
de l’aigua i sobreexplotació de recursos esgotables), així com la prohibició activa d’alguns
d’aquests impactes.
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Defensar la recerca d’altres mesuradors
del benestar social i econòmic, llevant
l’hegemonia que ha exercit el PIB en el disseny
de les nostres polítiques econòmiques.

4.3		
FOMENT DE L’I+ D+I
El desenvolupament d’iniciatives de qualitat en
I+D+I és fonamental per avançar cap a una societat millor. La investigació i la tecnologia poden
i s’han d’utilitzar com a eines fonamentals per a
generar ocupació, tenint en compte criteris ètics
en el desenvolupament i aplicació de la política
tecnològica i industrial.
Proposem:
Posada en marxa de programes de suport a la
ciència i formació de joves investigadors.
Col·laboració amb investigacions pioneres
vinculades a sectors econòmics emergents
o consolidats. Aquestes col·laboracions perseguiran posar al servei dels investigadors els
nostres recursos energètics, tecnològics i naturals sempre que siguin respectuosos amb el
medi ambient i no perjudiquin els animals.
Creació i promoció d’un portal digital de referència que unifiqui i difongui les investigacions realitzades a les universitats públiques.
Posada en marxa d’un cicle periòdic i itinerant de conferències sobre recerca i innovació
en tots els camps del coneixement.
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Potenciació del sistema de ciència i tecnologia, per tindre universitats grans amb elevat
poder d’atracció de talent i finançament.
Fomentar des dels poders públics la incorporació de l’ètica (E) com a complement indispensable de la fórmula tradicional I+D+I,
resultant així una nova forma d’entendre les
polítiques científiques i tecnològiques en funció
d’I+D+I+E.

4.4		
PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES DE XOC I
IMPULS PER A L’OCUPACIÓ
Resulta fonamental i imprescindible posar en
marxa un pla de xoc per reduir la xacra de la desocupació, que està portant a moltes persones a
situacions de vulnerabilitat extrema.
Proposem:
Creació d’una línia de crèdit a Interés Zero per
a aturats que vulguin auto ocupar-se o crear
pimes, destinada a la compra de material informàtic, vehicles, lloguer d’oficina o eines necessàries per al desenvolupament de l’activitat
laboral que vulguin emprendre, prioritzant
especialment la inversió en tots els sectors capaços de generar la denominada “ocupació
verda”, com és el cas de les energies renovables, la rehabilitació energètica de vivendes,
l’agricultura ecològica, etc. Per evitar el frau es
farà un seguiment semestral de les ajudes concedides i el desenvolupament dels negocis recolzats.
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Articulació i posada en marxa, en el termini màxim d’un any, d’un Pla Nacional
d’Ocupació Verda, que promogui i doni suport
a actuacions empresarials destinades a la creació de “lloc de treball verds”.
Abonament de transport gratuït per a totes
les persones en recerca de feina.
Desenvolupament amb fons públic d’una línia de formació per a la reconversió i adaptació dels futurs treballadors a les noves realitats
socials i demandes del mercat laboral.
Auditoria real del nombre de desocupats i
persones amb salaris i contractes en condicions
de precarietat.
Seguiment personalitzat de cada cas per part
dels agents de les oficines d’ocupació, per al
desenvolupament d’una recerca de feina activa
i eficaç, així com el recolzament a la mateixa.
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4.6		
DEFENSA DE L’AGRICULTURA
Apostem clarament per la defensa i el suport a
l’agricultura, en contraposició a les milionàries
subvencions que es concedeixen actualment a la
ramaderia i a la pesca.
Proposem:
Exigir davant la Unió Europea que la Política
Agrària Comuna adopti mesures eficaces per
garantir el futur de l’agricultura sostenible al
nostre país.
Fomentar una agricultura sostenible (és a
dir: econòmicament viable, socialment beneficiosa i ambientalment responsable), que
afavoreixi la continuïtat d’aquesta activitat en
el temps i el respecte a les necessitats dels animals.
Fomentar les subvencions a l’agricultura sostenible en detriment de les que rep la ramaderia.

4.5		
CREACIÓ DE CENTRES DE
RENDIMENT PER ALS SUPORTS
ECONÒMICS

Posar en marxa mesures de suport per a
l’emmagatzematge i la conservació dels productes hortofructícoles.

Donem suport a la creació d’espais on els àmbits
universitari i empresarial cooperen per desenvolupar i impulsar iniciatives econòmiques generadores d’ocupació de qualitat. En els centres s’oferirà
formació professional, es facilitarà la investigació
universitària, es fomentarà la inversió privada a
través de vivers per a noves empreses i es posaran
sales de recerca a disposició d’aquelles empreses
que les demanin.

Garantir una major transparència en la comercialització dels productes agrícoles, amb
un augment en el grau de participació del sector agrícola en el procés.
Rehabilitat els sòls d’ús agrícola perjudicats
per l’activitat econòmica tradicional
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Despenalitzar impositivament i subvencionar les energies renovables en què se sustenten els sistemes de reg intel·ligents de pressió i
cabal constant, que estalvien aigua, són sostenibles, eficients i ecològics.

4.7		
LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL
I LA CORRUPCIÓ
El Partit Animalista-PACMA considera prioritari reforçar la lluita contra el frau i la corrupció.
Proposem:
La reforma de la Llei de partits i de la Llei de
Transparència.
L’augment de les sancions per delictes econòmics.
L’elaboració d’una llei contra l’evasió fiscal
amb els objectius de: reduir a la meitat el nivell
d’evasió i elusió fiscal de manera general i en
particular de les grans empreses; eradicar l’ús
abusiu dels paradisos fiscals; aconseguir que
s’elevi el tipus efectiu de les grans empreses fins
apropar-lo al tipus nominal en vigor i superar la
pressió fiscal efectiva suportada per les pimes;
aconseguir que les grans empreses espanyoles
paguin la part justa que els correspon a Espanya i fora de les nostres fronteres, especialment
en els països en desenvolupament en què operen.

4 / ECONOMIA, OCUPACIÓ I HABITATGE
(índex)

Desenvolupar sistemes fiscals justos, duent a
terme reformes fiscals progressives, que incloguin impostos a l’acumulació de riquesa i una
Taxa sobre les Transaccions Financeres, plantant cara a l’evasió i elusió fiscal, millorant la
transparència i l’intercanvi d’informació financera i desenvolupant noves lleis internacionals
sobre fiscalitat que incloguin els paradisos fiscals.
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/Elecciones2015PosicionamientoFiscalidad.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/
files/documentos/files/bp174-cautionary-taleausterity-inequality-europe-120913-combined-es.pdf

4.8		
REDUCCIÓ DE CÀRRECS DE CONFIANÇA
Des del Partit Animalista apostem per la reducció
quantiosa i constatable dels denominats càrrecs
“de confiança”, així com la transparència total en
aquests càrrecs, havent de fer-se públic el seu
perfil, CV i mèrits tinguts en compte per a la seva
selecció.
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4.9		
DRET A L’HABITATGE
Donem suport al desenvolupament de plans per
garantir l’habitatge a tots els ciutadans, i posar fi
als desnonaments de famílies sense recursos, les
quals, en molts casos, a més de perdre les seves
llars han de fer front durant anys el deute hipotecari restant.
Proposem:
Propiciar la creació d’una plataforma Parlament-entitats financeres, per abordar integral i profundament la modernització de la
Llei Hipotecària vigent. Aquesta modernització deu donar lloc a una nova Llei Hipotecària
en el termini màxim d’un any.
Aplicació d’un impost específic i elevat per
tinença d’habitatges buits a entitats financeres i empreses, l’impagament reiterat del qual
seria motiu d’expropiació d’aquets immobles.
Aquesta circumstància sols es veuria interrompuda per la posada de l’immoble en lloguer durant un període de més de 6 mesos. L’impost així
recaptat es destinaria a fins socials, encaminat
a proporcionar vivenda a ciutadans sense recursos per poder accedir a ella.
Lliurament a l’Administració Pública
d’aquells habitatges buits d’aquestes entitats, que no atenguin a la funció social a la
qual haurien d’estar destinades, amb l’objectiu
que l’Administració les pugui posar a la venda
en condicions avantatjoses a famílies amb dificultats econòmiques o arrendar amb un preu
de ‘lloguer social’.

4 / ECONOMIA, OCUPACIÓ I HABITATGE
(índex)

4.10		ACCÉS A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
D’AIGUA, LLUM I GAS
Defensem que es garanteixi l’accés a aquests serveis a les persones en situació de vulnerabilitat.
Proposem:
Plantejar acords o convenis amb les companyies de subministrament, amb l’objectiu
d’establir línies d’ajuts i bons socials per a persones vulnerables.

4.11		GARANTIA D’INGRESSOS MÍNIMS PER
A UNA VIDA DIGNA, DE DRETS BÀSICS I
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PER A TOTHOM
A Espanya, una de cada quatre persones es troba
actualment en risc de pobresa o exclusió social,
és a dir, sofreix mancances severes i/o no disposa
d’ingressos suficients per a desenvolupar una vida
digna, a això sumem, que les polítiques de protecció social, que donen suport a les persones més
vulnerables, són les que han patit les retallades
més dràstiques des de l’inici de la crisi. La despesa pública en Serveis Socials Bàsics (que inclouen
pensions, serveis socials i promoció social, foment
de l’ocupació, atur i habitatge) s’ha reduït en un
22,6% entre l’any 2000 i l’any 2015.
El Partit Animalista-PACMA treballa per superar el
drama social que actualment viuen al nostre país
moltes persones, per això

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS GENERALS

20 DE DESEMBRE DE 2015 /

44

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

Proposem:
Garantir uns ingressos mínims a totes les llars
que ho necessitin, establint com a referència
el nivell de la RMI del País Basc. Aquests ingressos mínims serien tant per a les persones
que no tenen ingressos, com per als que, tot i
tenir ingressos, aquests no els permeten cobrir
les seves necessitats bàsiques.
L’Estat ha de garantir el sòl acordat per a
aquests ingressos mínims, de manera que arribi a totes les llars que els necessitin sense distinció del lloc de residència dins d’Espanya.

4 / ECONOMIA, OCUPACIÓ I HABITATGE
(índex)

Garantir el dret a l’habitatge.
Implantar mesures d’accés a l’ocupació, garantint que els llocs de treball creats siguin
dignes, així com destinar partides pressupostàries específiques a polítiques d’accés a
l’ocupació.
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/
sites/default/files/documentos/files/Elecciones2015PosicionamientoProteccionSocial.
pdf

Partint del sistema de mínims acordat a nivell
estatal, des de les diferents comunitats autònomes es podrien plantejar millores.
Augmentar els pressupostos, estatals i autonòmics, destinats a Rendes Mínimes i Protecció Social, per garantir la cobertura per a
totes les persones sol·licitants que compleixin
els requisits establerts.
Els drets a l’educació, la salut i la protecció
social (que inclogui un sistema de garanties
d’ingressos mínims) s’han d’incloure en el debat
sobre la futura reforma constitucional com a
drets fonamentals i universals.
Assegurar el dret a una educació pública i la
cobertura sanitària universal.
Revertir la tendència a la baixa de la partida
de Serveis Socials i Protecció Social.
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5/ SANITAT I EDUCACIÓ
5.1

SUPORT A LA SANITAT
I EDUCACIÓ PÚBLIQUES

5.1 Suport a la sanitat i educació públiques.
Especialment en l’última legislatura, el govern del
Partit Popular i el Consell de la Unió Europea han
fomentat i desenvolupat polítiques de retallades
en la sanitat i educació públiques que han tingut
efectes negatius en la majoria de la població. La
introducció del copagament sanitari, l’exclusió de
la sanitat a les persones immigrants en situació
administrativa irregular, la supressió de places de
professors en l’educació pública, el fort augment
en les taxes universitàries, els retallada en beques
i la quantia de les mateixes, la supressió de línies
d’investigació i projectes de R + D, etc. són només
algunes de les mesures d’aquestes polítiques de
retallades.
El Partit Animalista-PACMA aposta per una sanitat
i educació públiques, de qualitat i universals que
garanteixin els drets bàsics de la ciutadania, que
generin el progrés de totes les persones i possibiliten una major igualtat d’oportunitats en la societat.
Proposem:
Incrementar els recursos destinats a tots dos
sectors públics en els Pressupostos Generals
de l’Estat, rretirant l’import equivalent de determinades partides pressupostàries com la compra d’armament i investigació militar, o les subvencions a l’Església Catòlica o el recolzament
econòmic amb diners públics a la tauromàquia.

(índex)

Crear una comissió de treball amb agents socials i organitzacions sanitàries i educatives,
que analitzi i elabori un llistat de mesures dirigides a recuperar els nivells de qualitat anteriors
a les polítiques de retallades i a millorar els serveis públics.

5.2		
RECUPERACIÓ DE LA
SANITAT PÚBLICA
Considerem que s’han de prendre mesures urgents per revertir la situació de precarietat sanitària.
Proposem:
Garantir l’accés a la sanitat universal a tota
persona que ho necessiti.
Paralitzar els programes de privatització
d’hospitals i serveis sanitaris.
Incrementar el pressupost dedicat a sanitat,
especialment el destinat a l’Atenció Primària i
la Xarxa Hospitalària.
Aplicar mesures urgents per combatre els
efectes de la pobresa infantil sobre la salut
d’aquest fràgil segment de la població, en el
context de la crisi econòmica i social actual.
La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SEPAS) adverteix que en els
últims anys l’Estat ha reduït de manera significativa els pressupostos per a l’atenció infantil, en l’actualitat és de només un 1,4% del PIB
espanyol, quan la mitjana europea està en un
2,2%.
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Augmentar les places públiques de residències per a gent gran, discapacitats i malalts
crònics.
Extensió dels serveis de salut mental i el suport als familiars.
Actualització dels plans de contingència i acció davant de possibles epidèmies, inclosa la
instal·lació de centres amb nivell màxim de bioseguretat.
Fomentar constants campanyes de promoció
de la salut i prevenció sanitària dirigides a tota
la societat.
Garantir en tots els llocs de treball el compliment de les condicions de seguretat i salut
laboral, ampliant les competències dels delegats i membres dels comitès de prevenció de
riscos laborals, així com la creació d’un registre
d’empreses sancionades per aquest motiu.

5.3		
FOMENT DE L’EDUCACIÓ
L’educació pública de qualitat és un dret de tots,
necessari i insubstituïble per avançar cap a una
societat més justa.

(índex)

Augmentar els llindars econòmics de les beques i el nombre de les mateixes a tots els trams
educatius.
Crear una xarxa d’educació pública infantil
de 0 a 3 anys.
Gratuicitat i lliure accés a llibres de text en
Educació Primària, Secundària i Batxillerat.
Transport i menú escolar gratuït per a famílies
que demostrin no poder fer front a aquestes
despeses escolars.
Garantir l’atenció primària als menors amb
diversitat funcional i a les seves famílies. El
model educatiu ha de ser inclusiu i buscar
l’escolarització en centres ordinaris d’aquest
alumnat.
Promoure la detecció precoç del maltractament infantil en l’àmbit escolar i dels Serveis
Socials, a través de la creació d’un equip multidisciplinari d’àmbit provincial.
Donar suport a la tasca de les biblioteques
públiques per garantir l’accés a la cultura.
Crear un pla d’acció per fomentar la investigació civil a les Universitats i centres d’investigació.

Proposem:
Derogació de la Llei Orgànica per a la Millora
de la Qualitat Educativa (LOMCE) i elaboració
d’una nova llei amb el consens de tots els partits
polítics, la comunitat educativa i la societat.
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6/ CULTURA I NOVES
TECNOLOGIES
6.1

SUPRESSIÓ DEL 21% DE L’IVA
EN CULTURA I PROMOCIÓ
D’ALTERNATIVES D’OCI

Al setembre de 2012 l’executiu del Partit Popular
va pujar l’impost sobre el valor afegit (IVA) per als
productes culturals (cinemes, teatres, concerts en
directe, exposicions, entrades de museus, etc.)
del 8% al 21% sent, des d’aquest moment, l’estat
de la zona euro amb l’IVA cultural més alt (5,5% a
França, el 7% a Alemanya, el 10% a Itàlia i el 13% a
Grècia i Portugal).
El sector cultural dóna feina directa a un milió de
persones i suposa el 4% del PIB. Després de 3 anys
des de la pujada al 21%, els resultats per a la indústria i el sector cultural espanyol són desastrosos (disminució dels espectadors i dels ingressos,
tancaments de sales de teatre i cinema, fi de companyies de teatre i dansa, etc).
El Partit Animalista-PACMA està en contra de castigar fiscalment la cultura.
Proposem:
Reduir l’IVA cultural als estàndards europeus,
perquè a més assumim com a principi rector la
defensa d’una cultura lliure i a l’abast de tots.

6 / CULTURA I NOVES TECNOLOGIES
(índex)

Accés lliure als museus públics per a persones
sense feina i per als joves.
Creació d’un portal en línia en què els joves
puguin desenvolupar les seves capacitats artístiques de qualsevol índole i exposar les seves
obres a la societat amb la seguretat que es protegeixen la seva autoria. L’Administració ha de
promoure i difondre gratuïtament aquest portal.

6.2		
NOVES TECNOLOGIES
Considerem que les noves tecnologies han d’estar
al servei de tota la població, i servir de mecanisme
per garantir l’accés a la informació i a la cultura.
Proposem:
Bo Social per a l’accés gratuït a internet a
qualsevol persona o família en situació de
vulnerabilitat. D’aquesta manera es reduirà la
seva bretxa digital amb la resta de la societat.
Ús de programes de programari lliure a
l’administració sempre que sigui possible.
Ús d’estàndards oberts en els documents
electrònics (open data) emesos i/o reclamats
per l’administració.
Publicació de les eines i materials desenvolupats per l’administració amb llicències de distribució lliure (GPL).

Impulsar iniciatives culturals i d’oci sense patiment animal com la promoció d’espectacles
esportius, de cinema, música, dansa, teatre, art,
etc.
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7/ 		POLÍTIQUES
D’IGUALTAT
7.1

LLUITA CONTRA ELS DELICTES D’ODI:
LLEI D’IGUALTAT DE TRACTE I
NO DISCRIMINACIÓ

La societat espanyola és una societat diversa i plural; malgrat això, molts grups socials són víctimes
de discriminació o violència per la seva edat, ètnia,
nacionalitat, diversitat funcional, orientació sexual
i identitat de gènere. Diàriament moltes persones
són assetjades, insultades, vexades públicament i
fins i tot algunes agredides i, en els casos extrems,
assassinades per ser catalogades com a diferents.
Proposem:
Recuperar la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació. Aquesta Llei integral, que parteix
del dret a la no discriminació i a la igualtat de
tracte en tots els àmbits de la societat, tindrà
dues vessants, una reparadora i una altra preventiva, reconeixent i identificant la problemàtica existent, garantint la protecció i reparació de
les víctimes, així com la persecució i condemna
dels col·lectius, grups i individus agressors a
través d’un règim d’infraccions i sancions En el
treball de prevenció, s’establirà una estratègia
estatal per a la formació i prevenció en l’àmbit
educatiu, sanitari, laboral i en les Administracions Públiques, tant del personal adscrit als
respectius centres com d’usuaris i la ciutadania
en general.

(índex)

7.2		
PACTE SOCIAL PER LA IGUALTAT
RETRIBUTIVA D’HOMES I DONES
Aconseguir una societat on dones i homes siguem iguals quant a drets és un dels nostres objectius. Per aconseguir-ho, cal un pacte entre els
diferents agents socials, a través del qual es combati la discriminació salarial encara existent, es
fomenti la igualtat d’oportunitats d’ascens laboral
entre ambdós gèneres i es promogui la presència
de dones en llocs de responsabilitat.

7.3

TRACTAMENT INTEGRAL
DE LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA
DE GÈNERE

Cada any són assassinades desenes de dones al
nostre país. La difícil eradicació de la violència de
gènere en la societat espanyola, amb l’aprovació
fa ja més d’una dècada de la Llei Integral contra
la Violència de Gènere, fa que ens qüestionem la
seva eficàcia.
Proposem:
Millorar els mecanismes de protecció per a
les víctimes. Aquestes millores han de passar
per articular en els pressupostos generals plans
d’ajudes econòmiques per a les víctimes, que
els permetin reconstruir les seves vides i no es
tramitin, com es fa en l’actualitat, sols a través
de les rendes actives de reinserció en casos molt
greus de màxima necessitat. Les dones víctimes
de violència de gènere han de trobar-se amb
més recursos assistencials i socials, independentment del moment processal en què es trobe el seu cas.
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Formar al cos judicial en violència de gènere
i integrar en la interpretació de la Llei les especials circumstàncies de les víctimes d’aquesta
violència.
Millorar les valoracions policials de risc i
complementar-les amb informes pericials,
i implementar a tot l’Estat les Unitats de Valoració Forense Integral amb personal format en
violència de gènere. També s’ha de produir una
ampliació de supòsits i la inclusió en la legislació de noves formes de violència contra les dones.
Generar campanyes que desterrin d’una vegada els mites, tant els que es refereixen a les
denúncies falses com els que diuen que tots
els agressors entren a la presó; a més de generar un debat real entre l’opinió pública sobre
l’origen d’aquesta violència estructural.
Conformar programes educatius de prevenció que tinguin un pes important en la política
educativa en tots els àmbits, des de l’educació
primària fins a la Universitat.

(índex)

7.4

DRET AL TREBALL PER A LES PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Les persones amb diversitat funcional física, visual, auditiva o intel·lectual poden perfectament
integrar-se al mercat laboral.
Proposem:
Establir mecanismes de participació per a
estudiants amb diversitat funcional en els
cursos de formació per a l’ocupació, facilitant
l’adaptació dels materials i llocs de formació.
Analitzar les necessitats de formació en
aquest camp, per a ajustar les polítiques estatals i autonòmiques a la realitat.
Promocionar trobades empresarials sobre
responsabilitat social, en relació amb la diversitat funcional, per promoure la inserció laboral
d’aquestes persones, donant a conèixer la rendibilitat econòmica i social d’aquestes insercions.
Assessorar a les empreses sobre inserció laboral de persones amb diversitat funcional.
Augmentar les inspeccions per complir
l’obligatorietat de reservar el 2% dels llocs a
persones amb diversitat funcional en les empreses amb plantilla superior a cinquanta persones.
Vigilar el compliment de la normativa en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques i accessibilitat, de manera que siguin els
governs central i autonòmics els primers a donar exemple en els edificis públics.
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7.5

APLICACIÓ REAL DE LA LLEI DE
DEPENDÈNCIA I AUTONOMIA PERSONAL

Transcorreguts gairebé 10 anys des de l’aprovació
de la “Llei de dependència” els resultats són poc
satisfactoris. Aquesta llei és considerada com un
dels grans avenços socials i el quart pilar de l’Estat
del benestar a Espanya, al costat de la sanitat,
l’educació i les pensions públiques i universals. Les
persones dependents per raó de malaltia, succés
incapacitant o edat, perden la seva autonomia física i mental, i necessiten d’atenció per part d’altres
persones per realitzar tot tipus d’activitats. Aquesta responsabilitat en l’ajuda l’estaven i estan assumint les famílies de la persona dependent i principalment les dones. Considerem que la protecció
a les persones dependents i els seus cuidadors és
un dret fonamental de la ciutadania i treballarem
amb l’objectiu que les persones en situació de dependència tinguin una vida digna.
Proposem:
Acabar amb la disparitat de normatives autonòmiques, amb la finalitat de que la Llei
sigui igual per a tots, amb serveis i pagaments
iguals i no depenent segons l’interès o criteri del
govern autonòmic del moment.
Crear una comissió de treball formada per
plataformes de persones dependents, cuidadors, professionals i representants de les administracions, perquè en el termini màxim de
sis mesos pugui valorar la situació actual en
l’aplicació de la Llei i les mesures més urgents a
prendre per millorar la situació de totes les persones dependents.

(índex)

7.6		
DIVERSITAT SEXUAL
El Partit Animalista-PACMA està compromès amb
la lluita contra qualsevol discriminació. En línia
amb la nostra política de respecte a totes les persones, independentment del seu origen, espècie,
raça, sexe o orientació sexual.
Proposem:
Llei per la igualtat efectiva de les persones
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals
(LGTB), i contra la discriminació per orientació
sexual o identitat de gènere.
Garantir el dret a totes les persones LGTB a
l’accés a l’adopció i l’acolliment.
Fomentar plans d’educació en els Instituts
d’Educació Secundària que donin accés a formació i informació sobre la diversitat sexual, de
gènere i familiar, així com impulsar protocols
d’actuació i de mediació escolar.
Crear en cada Comunitat Autònoma un servei d’informació i atenció a persones LGTB.
Posar en marxa mesures antidiscriminatòries
cap a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals,
així com a persones que viuen amb el VIH, en
l’àmbit laboral.
Desenvolupar 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 on es discrimini a aquest sector de la població.
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Elaboració d’una Llei Integral de Transsexualitat que reconegui el dret a la identitat de gènere de totes les persones i que lluiti contra la
transfòbia en tots els àmbits socials.

7.7		
PERSONES MIGRANTS
Considerem urgent la revisió de la política migratòria espanyola, que ha de garantir la protecció
dels Drets Humans, així com els drets socials de
tots els ciutadans i adoptar mesures urgents de
protecció social i integració de les persones migrants, amb l’objectiu d’evitar la xenofòbia, el racisme i l’exclusió social.
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