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BLOQUE 2: DEREITOS SOCIAIS 

DEREITOS DOS ANIMAIS

A situación dos animais na nosa comunidade é preocupante, xa que cada ano prodúcense miles de abandonos, 
aumentan exponencialmente os malos tratos e sucédense numerosos sacrificios. 

As asociacións que temos repartidas por toda a xeografía galega realizan un traballo excelente, mesmo por riba 
das súas capacidades, salvando a vida de milleiros de animais desamparados. Con todo, realízano sen o apoio 
das Administracións Públicas, sendo un traballo silencioso que dende EQUO estamos comprometidos a dar voz. 

É o momento de espertar as conciencias de miles de persoas e de unir as nosas forzas. Queremos ser a 
alternativa política que leve a cabo os cambios necesarios para avanzar na defensa dos dereitos dos animais. 

Atendendo a estes principios, propoñemos as seguintes medidas:

• Esixir ás autoridades competentes que apliquen os convenios e tratados internacionais que supoñen 
unha mellora no campo da protección e do benestar animal.

• Garantir o sacrificio cero en todas as canceiras, con investimentos en esterilización de animais e 
campañas de concienciación animal.

• Fin de espectáculos con animais, permitiranse só aqueles espectáculos nos que non existan malos 
tratos físicos, nin psicolóxicos ao animal e que produzan beneficio sanitario ou económico á súa 
conservación ou ao mantemento dos seus ecosistemas, sen que exista ánimo de lucro por parte dos 
seus organizadores.

• Rexeitamento á consideración de ben de interese cultural que se lle outorga aos espectáculos que 
comprometan o benestar animal.

• Retirar subvencións e axudas autonómicas a todos os espectáculos con animais.
• Implementar todas as medidas necesarias para conseguir a futura prohibición efectiva na comunidade 

autónoma dos festexos taurinos.
• Reconversión paulatinamente de todos os ZOOS e Acuarios en santuarios de benestar animal.
• Prohibición de circos con animais en toda a autonomía .
• Implementar as medidas necesarias para conseguir a futura prohibición tanto da caza como da pesca 

deportiva, permitíndose só a correspondente variante de subsistencia. 
• Tomar as medidas precisas para poñer fin da actividade das granxas cinexéticas.
• Prohibición de ter animais permanentemente atados ou engaiolados.
• Realización de campañas subvencionadas de esterilización de animais destinadas a persoas con 

recursos insuficientes para afrontar a esterilización dos animais que teñan ao seu cargo.
• Creación de novos centros a nivel autonómico de recuperación e rescate suficientes e adecuados para 

aloxar ás especies de animais silvestres, salvaxes e/ou exóticos, tras sufrir un accidente ou agresión, ser 
rescatadas do tráfico ilegal, do abandono ou da catividade de circos, zoolóxicos ou particulares.

• Implantación de protocolos de asistencia á fauna silvestre en condicións climatolóxicas extremas.
• Colaborar cos concellos para proporcionar recursos para alimentación e adecuación das colonias 

felinas e aplicar o método CES ( Captura - Esterilización - Solta).
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• Perseguir a crianza ilegal de animais, dotando de recursos se fose necesario á policía autonómica, para 
crear unha unidade especifica que investigue todos os anuncios publicados na internet e persiga estes 
criadeiros ilegais.

• Implementar as medidas necesarias para a futura prohibición das granxas de visóns e outras granxas 
peleteiras.

• Implementar as medidas necesarias para a futura prohibición de granxas de foie grass. 
• Prohibición da tracción animal dedicada a fins turísticos, como o transporte de persoas con fins 

lucrativos.
• Opción de menús vexetarianos e veganos en todos os comedores públicos.
• Realizar campañas de sensibilización en centros educativos, sobre o respecto cara aos animais. 

Realización de campañas educativas como medida de concienciación, con visitas a santuarios e 
protectoras de animais.

• Implantar progresivamente, no posible o acceso de animais ao transporte público.
• Plan autonómico de protección de polinizadores:

a) Desenvolvemento dun plan autonómico para recuperar á abella negra galega, prohibindo a 
importación de razas de abellas estranxeiras.

b) Desenvolvemento dun calendario para eliminar os praguicidas dos cultivos.
c) Non concesión de novas licenzas para agricultura convencional ou gandería industria nun radio 

de 5 kilómetros de calquera explotación apícola. Só permitíndose as novas licenzas de agricultura 
ou gandería ecolóxica.

d) Plan autonómico contra a loita da Vespa Velutina, aplicando os medios suficientes para afrontalo.
e) Posta en marcha dunha rede autonómica ou municipal de refuxios de abellas, para repoboar este 

insecto en perigo de extinción.
f) Eliminar trabas legais á Apicultura Urbana para equiparala a países como Francia, Holanda, Xapón, 

Reino Unido e Alemaña, nos que é unha realidade.
g) Desenvolvemento dun plan de repoboacións forestais con especies autóctonas que teñan unha 

utilidade melífera.
• Instalación obrigatoria de cámaras de vixilancia nos matadoiros para o cumprimento das normativas 

de benestar animal e seguridade alimentaria.
• Apostar por crear un vinculo de dialogo fluído entre o goberno autonómico e todas as asociacións, 

protectoras ,e canceiras municipais, para así garantir que se cumpran os seus dereitos e estar ao día coa
problemática actual.

• Formación obrigatoria das forzas de seguridade autonómicas e municipais en materia de protección 
de animal.
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