
 

PROTEGIR ALS ANIMALS, ARA O MAI 

 

El Congrés dels Diputats està duent a terme un procés d'esmenes, presentades per les 

pressions realitzades per el lobby de la caça,  a la futura nova Llei de Benestar animal. 

Una d'aquestes esmenes suggereix que els gossos de caça (entre altres) no quedin 

emparats per aquesta llei, deixant-los desprotegits. El Reglament Europeu de Sanitat 

Animal, Reglament UE 429/2016, especifica que tots els gossos, independentment de la 

seva funció o ús, es troben introduïts en el mateix Annex I, la mateixa Part A i sota un 

únic epígraf “Canis Lupus Familiaris”, per la qual cosa creiem que les mesures a adoptar 

per a garantir el seu benestar, la seguretat o la sanitat pública han de contemplar-se de 

manera unitària en un sol cos legislatiu. 

A nivell biològic, tal com indiquen els experts, no existeix cap diferencia entre un gos en 

una llar i un gos que s’utilitza per la caça. Tenen exactament les mateixes necessitats i 

la mateixa capacitat de sofriment. Per tant haurien de tenir exactament el mateix nivell 

de protecció. 

La discriminació que es planteja, a més, implicaria encara més permissivitat de cara a 

tots els delictes que ja es cometen contra els gossos usats en la caça o en altres 

activitats on són considerats mers objectes. La reificació serà encara més forta i això 

afectarà a greument a les millores que s'han aconseguit, amb molt d'esforç, en les lleis 

d'algunes Comunitats Autònomes. 

Segons l'últim estudi de la Fundació Affinity, en 2021 van ser recollits per 1.500 

protectores d'Espanya 167.656 gossos abandonats. La fi de la temporada de caça 

representa, segons les dades del mateix estudi, el SEGON motiu principal darrere 

d'aquests abandons, és a dir el 13,4% d'aquests. 

La Joventut Socialista de Catalunya arrel del 17è Congrés Nacional es va definir com 

una organització animalista introduint per primera vegada la lluita pels drets dels 

animals en els nostres valors. Fins al dia d'avui, com a organització, hem apostat per a 

prohibir qualsevol acte que suposi la mort, el maltractament, sofriment o el fet de ferir 

qualsevol tipus d'animal; també per a endurir les penes en cas d'abandó, maltractament 

o mort d'un animal o qualsevol altre incompliment de la Llei de Protecció dels Animals. 

És per tot això que la Joventut Socialista de Catalunya: 

1- Defensa que els animals no poden ser tractats com a mers objectes, sinó que són 

éssers vius amb capacitat per a sentir i consegüentment, tenen dret a ser respectats i 

que procurem pel seu benestar i la protecció que necessiten. També al fet que sigui 

respectat els seus hàbitats naturals segons les característiques de cada espècie. 

2- Mostra un continu activisme polític i social en el seu ferm compromís amb els drets 

dels animals i transmetre aquests valors a la resta de la societat a través de campanyes 

de conscienciació i sensibilització, així com en la participació d'esdeveniments 

animalistes. 

3- Continuarà treballant i donant suport a les entitats animalistes del país que treballen 

perquè tots els animals tinguin els mateixos drets. 



 

4- Manifestem el nostre rebuig a l'esmena presentada que altera el projecte de llei de 

protecció animal que es va presentar inicialment. 

5- Traslladarem el posicionament al Grup de Defensa Animal del PSC per tal de seguir 

treballant per intentar aconseguir que decaigui l'esmena presentada. 

6. Traslladarem el posicionament Consell Federal de JSE per tal de seguir treballant per 

intentar aconseguir que decaigui l'esmena presentada. 


