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En els últims anys, hem experimentat un significatiu auge de l'activisme animalista,
d'organitzacions no governamentals o fins i tot de partits polítics que vetlen pels drets dels animals,
aconseguint que moltes persones es qüestionen uns certs comportaments cruels i intolerables que
els humans desenvolupem respecte als animals. Desgraciadament, a la Unió Europea, Espanya
continua sent líder en maltractament i abandó d'animals. 

Cada any en la Península Ibèrica es produeixen milers de casos de maltractament animal: les
víctimes d'aquesta mena de violència són sovint sotmeses a actes d'extraordinària crueltat,
mutilacions, sacrificis innecessaris, inanició o condicions higièniques menyspreables. Però tan sols
un centenar d'aquestes situacions arriben a ser denunciades. De les aproximadament 1.121
denúncies judicials que es van presentar a Espanya en 2018, amb prou faenes unes 224 van
prosperar.

El creixent rebuig ciutadà al maltractament animal i d'infracció de la normativa, que ha anat calant
amb força en la consciència ciutadana, no es veu recolzat per un sistema legal que resulte operatiu.
En definitiva, el maltractament animal continua quedant impune a Espanya. 

Creiem fermament que el dret a la vida i a la integritat física no són aspectes reservats únicament
per als humans, sinó que és un dret propi de tot ésser viu i per això, treballem incansablement
perquè acabin com més aviat millor i de manera definitiva, situacions intolerables de violència,
maltractament i abandó d'animals.
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QUINA ÉS LA IMPORTÀNCIA DEQUINA ÉS LA IMPORTÀNCIA DE
RECOLZAR AQUEST PROJECTE?RECOLZAR AQUEST PROJECTE?  

La importància de perseguir els incompliments de la normativa de protecció animal i els delictes de
maltractament s'assentisca principalment sobre tres raons: 

Primer, socialment existeix una tendència a l'alça, tant a nivell europeu com nacional, encaminada a
la protecció dels animals. Gradualment, s'ha anat desenvolupat una gran voluntat de canvi tant per
part de la societat civil, com dels governs i grans organitzacions internacionals, que han reconegut
la sintiència dels animals en els textos legislatius, han posat en marxa un enduriment de les penes
per maltractament als animals de companyia o fins i tot han prohibit les corregudes de bous i els
espectacles d'entreteniment en els quals participen animals, com els circs. 

Aquesta tendència, no sols ens encoratja en la nostra labor diària, sinó que ens demostra que la
denúncia del maltractament animal serà una activitat imprescindible en un futur pròxim, per a això,
hem de disposar d'una adequada infraestructura jurídica. 

Segon, donem veu a aquells que no la tenen. Els animals, en gran manera, formen part de les
nostres vides; estan integrats en la nostra societat, en les nostres famílies i fins i tot en el nostre oci.
Hem de ser conscients que aquesta gran vinculació i interacció social amb els animals, unida a la
seua naturalesa, per la qual és impossible que ells mateixos denuncien l'incompliment de la
normativa, els fa ser susceptibles d'una indefensió i una vulnerabilitat extrema.

Aquesta realitat, no fa més que posar en valor el treball d'organitzacions sense ànim de lucre com
FAADA, on tenim la convicció que el maltractament als animals no pot quedar impune simplement
pel fet que les pròpies víctimes no puguen defensar-se.
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Tercer, el maltractament animal posseeix una vinculació directa amb la violència social.
Nombrosos estudis apunten a l'existència d'un vincle fefaent entre el maltractament animal i
altres manifestacions de violència que, hui dia, continuen sent una xacra social, com la
violència de genere, l'assetjament escolar o les agressions sexuals. Tenim la sòlida certesa que
promoure canvis legislatius i perseguir les infraccions de la normativa i els delictes de
maltractament animal no sols contribueix de manera directa a l'erradicació de conductes
cruels i agressives, sinó que potencia el desenvolupament de valors com a tolerància,
respecte, empatia i amor.

EL PROBLEMA?EL PROBLEMA?
Tot i que existeixen despatxos d'advocats especialitzats en protecció animal, la falta de recursos
que es destinen a aquests casos impedeix perseguir legalment els responsables. Sovint, els
maltractadors no s'enfronten a cap mena de càstig pels seus actes de crueltat cap als animals,
alguna cosa que, inevitablement, provoca reiteració dels fets i la proliferació de nous casos. 

A FAADA estem especialitzats en denúncies legals per incompliment de la normativa de protecció i
maltracte animal, tant per la via legal com administrativa. En els últims anys, la nostra àrea legal,
dirigida per Anna María Estarán ha aconseguit sentències pioneres en tot l'estat espanyol i ha
brindat l'oportunitat d'una nova vida a animals domèstics i salvatges víctimes d'explotació, abandó i
maltractament, a més ha promogut canvis legislatius beneficiosos per a un gran nombre d'animals. 

Però creiem que podem fer més. I, sobretot, volem fer més. Cada dia arriben a l'entitat noves
denúncies i avisos de maltractament animal que ens traslladen els nostres socis i particulars de
tota Espanya. Ens congratula en gran manera, veure que cada dia són més les persones que no
estan disposades a passar per alt la violència exercida sobre els animals, però al mateix temps, ens
descoratja i ens frustra la impossibilitat de donar una resposta efectiva a tots aqueixos casos de
maltractament o abandone animal o incompliment de la normativa, per falta de finançament en el
departament legal.

Està demostrat que els casos d'èxit en matèria animal són possibles quan hi ha una entitat de
protecció animal exercint com a acusació popular. Però un solo advocat pot abordar un número
molt reduït de casos. Un equip d'especialistes en dret animal en canvi, podria portar davant la
justícia un nombre sensiblement major de maltractadors o infractors de la normativa de protecció
animal.
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Finançament per a contractar els serveis de lletrats localitzats en
diferents Comunitats Autònomes i pagar les perícies i els costos dels
procediments judicials necessaris per a presentar una denúncia tant
per via penal com administrativa, així com finançar el destí dels
animals a refugis i centres de protecció animal. 

Des d'un punt de vista general, això suposaria un gran benefici per a
la societat, ja que permetria perseguir d'una manera més efectiva els
delictes per maltractament d'animals i avançar en la
professionalització del dret animal. 

Des d'un prisma individual a més, aquesta inversió implicaria fins i tot
majors beneficis per a cada cas concret: les víctimes d'aquests
delictes són animals que senten i una actuació ràpida i eficaç podria,
literalment, salvar-los la vida.

QUÈ NECESSITEM?QUÈ NECESSITEM?

Considerem indiscutible que les infraccions de la normativa de
protecció, així com el maltractament ha de deixar de quedar impunes
a Espanya i és hora que les persones que exerceixen violència contra
els animals sàpien que les conseqüències de les seves accions seran
durament sancionades. 

Amb aquest projecte, no sols volem protegir els animals interposant
denúncies per infracció de la normativa i maltractament en tot el
territori espanyol, aconseguir noves sentències pioneres, el decomís
de les víctimes i la inhabilitació dels imputats, sinó que tenim
l'ambiciós objectiu de contribuir a crear un món menys respectuós
amb els animals, més empàtic i més just per a tots els éssers dotats
de sensibilitat que habiten en ell, independentment de l'espècie a la
qual pertanyin. 

Sabem que amb la nostra experiència de més de 15 anys i un
adequat finançament, podem convertir-nos en el referent en dret
animal que els animals i la societat necessiten.

EL NOSTRE OBJECTIUEL NOSTRE OBJECTIU
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