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O Partido Animalista PACMA é o único no pa-

norama nacional que presenta un proxecto para 

construír unha sociedade ética e moderna, res-

pectuosa cos animais, co medio ambiente e que 

garanta os dereitos de todos os cidadáns.

España é un dos países de Europa onde maior nú-

mero de animais abandónanse, torturan ou ma-

tan con total impunidade.

O malos tratos animais atópase institucionaliza-

dos, anualmente celébranse máis de 3000 festas 

populares ou tradicións baseadas no sufrimento 

dos animais e subvencionadas con diñeiro públi-

co. PACMA considera intolerable o fomento de 

espectáculos sanguentos e recolle o sentir dunha 

maioría social que reclama a súa abolición. Com-

prometémonos a traballar en todos os ámbitos 

para asegurar a protección dos animais a nivel 

lexislativo, e para promover unha educación ba-

seada no respecto e a empatía cara aos animais.

A preocupación por deter os efectos do cambio 

climático é prioritaria nos nosos obxectivos. Cada 

día constatamos a indolencia ou complicidade 

dos políticos ante a destrución dos nosos recursos 

naturais e a contaminación progresiva do medio 

ambiente, case sempre motivadas por intereses 

comerciais e privados. É por iso que a posta en 

marcha da todas as propostas de PACMA neste 

tema, ten carácter urxente e a súa aplicación debe 

ser inmediata.

Para o Partido Animalista- PACMA é primordial 

a recuperación dos dereitos básicos da cidadanía, 

arrebatados polas políticas de austeridade, e o 

acceso a unha vida digna, acorde cos niveis eu-

ropeos. Atendendo a ese compromiso, desenvol-

vemos un programa con medidas para defender 

a xustiza social.

É probable que para moitas persoas, para moitos 

animais e mesmo para combater de maneira efi-

caz o cambio climático, non haxa outra oportuni-

dade. 

É o momento de comezar a construír un futuro 

máis xusto para todos.

Está nas túas mans o próximo 20 de xuño. 
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1 / DEFENSA DOS 
ANIMAIS
1.1  ELABORACIÓN DUNHA LEI MARCO DE 

PROTECCIÓN E BENESTAR ANIMAL

A situación extrema que viven os animais no noso 

país fai imprescindible a posta en marcha dunha 

lexislación de ámbito estatal que garanta a súa 

protección. 

Propoñemos:

 No prazo máximo de 3 meses, o Partido Ani-
malista-PACMA pedirá ás novas Cortes Xerais 
que se constitúa unha mesa de traballo onde 
estarán representados ademais dos partidos, 
as asociacións animalistas e expertos en ética 
animal co obxectivo de elaborar por primeira 
vez, unha Lei marco de Protección e Benestar 
Animal. Esta lei de ámbito estatal terá como 
obxectivo non só equiparar as distintas lexis-
lacións autonómicas, senón estudar e incorpo-
rar normativas referentes á  protección animal 
desenvolvidos noutros países europeos.

1.2  CREACIÓN DUNHA FISCALÍA XERAL 
CONTRA OS MALOS TRATOS ANIMAIS

Creación dunha fiscalía especializada, que terá a 

categoría de Fiscalía de Sala, coas funcións de in-

tervir directamente en todos os procesos penais 

referentes aos delitos relativos á protección dos 

animais. 

Propoñemos:

 Supervisar e organizar a actuación das 
seccións contra a violencia sobre os animais; 
así como coordinar os criterios nas fiscalías que 
se cren en materia de delitos relativas aos ma-
los tratos animais. 

1.3  CREACIÓN DO OBSERVATORIO CONTRA 
OS MALOS TRATOS ANIMAIS

O Ministerio de Xustiza creará esta institución 

como órgano de análise e actuación na Admi-

nistración de xustiza co obxectivo de erradicar o 

problema dos malos tratos animais en todos os 

ámbitos da sociedade española. 

Propoñemos:

 Elaborar protocolos para ser máis eficaces 
na actuación, realizando estudos, análises e 
seguimentos estatísticos, formando aos mem-
bros da carreira xudicial e persoal ao servizo da 
administración xurídica, e mantendo reunións 
periódicas coas asociacións e colectivos anima-
listas.

1.4  CREACIÓN DA FIGURA DO DEFENSOR 
DA ANIMAIS 

Creación da figura do Defensor dos Animais, que 

será designado polas Cortes Xerais e posuirá fa-

cultades de inspección, investigación e denuncia 

ante os diferentes parlamentos; así como a capa-

cidade de interpoñer recursos de inconstituciona-

lidade e amparo nas leis e disposicións que vaian 

en contra da nova Lei Marco de Protección e Be-

nestar animal.

1 / DEFENSA DOS ANIMAIS
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1 / DEFENSA DOS ANIMAIS

1.5  INCLUSIÓN NO MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE DUNHA DIRECCIÓN XERAL 
DE BENESTAR ANIMAL E ASUNCIÓN DE 
POLÍTICAS CONTRA OS MALOS TRATOS 
ANIMAIS COMO TRANSVERSAL A TODOS 
OS ÓRGANOS DO ESTADO

Propoñemos:

 Incluír no Ministerio de Medio Ambiente 
dunha Dirección Xeral de protección e benestar 
animal, que en colaboración cos demais mi-
nisterios defina unha estratexia transversal en 
todas e cada unha das políticas estatais e auto-
nómicas como paso fundamental para erradi-
car os malos tratos animais.

1.6  FORMACIÓN DOS CORPOS E FORZAS DE 
SEGURIDADE DO ESTADO EN MATERIA 
DE DEREITOS DOS ANIMAIS E MALOS 
TRATOS ANIMAL

La formación se convertirá en transversal a lo lar-

go de toda la preparación de estos cuerpos, re-

novándose anualmente, al igual que en derechos 

humanos y violencia de género.

Propoñemos:

 Incluír no proceso inicial para o ingreso nos 
Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, 
unha carga lectiva específica aos dereitos dos 
animais e os malos tratos animais. Nas res-
pectivas Comunidades Autónomas será obri-
gatorio formar na mesma dirección á policía 
local e autonómica.

1.7  REFORMA DO CÓDIGO PENAL POR 
DELITOS POR MALOS TRATOS ANIMAIS

A pasada reforma do Código penal foi unha opor-

tunidade perdida para os dereitos dos animais, 

porque a pena máxima por provocar a morte a un 

animal, ao ser inferior aos dous anos, non adoita 

supoñer o ingreso en prisión de quen carece de 

antecedentes penais.

Propoñemos:

 Aumentar as multas e penas a quen maltrata 
animais para que non se converta en algo case  
imposible que unha persoa poida ingresar en 
prisión.

 Aumentar os persoais do SEPRONA e os cor-
pos policiais con grupos destinados á investi-
gación e persecución dos casos de malos tratos 
animais.

 Estas reformas acompañaranse de campañas 
dirixidas á poboación sobre o novo papel das 
Administracións Públicas referente á tolerancia 
cero aos malos tratos animais.
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1.8  CREACIÓN DUN REXISTRO ESTATAL 
DE PERSOAS INHABILITADAS PARA 
TENENCIA ANIMAIS

O Partido Animalista- PACMA co obxectivo de que 

non se entreguen animais a persoas inhabilitadas 

por infraccións graves, considera viable e priorita-

rio a elaboración deste rexistro.

Propoñemos:

 Crear un rexistro estatal dependente do Mi-
nisterio de Interior onde se inclúa a toda per-
soa que cometese un delito contra os animais, 
quedando inhabilitada para a súa tenencia.

 Poderán ter acceso ao devandito rexistro as 
Comunidades Autónomas, concellos, Corpos e 
Forzas de Seguridade do Estado.

1.9  FIN DOS ESPECTÁCULOS 
CON ANIMAIS

Acabar cos espectáculos nos que son utilizados 

animais é unha das prioridades do Partido Ani-

malista- PACMA.  Aínda sen provocar a tortura ou 

morte, en todos eles prodúcese algún grao de 

malos tratos físicos ou psíquicos que supón un 

menoscabo dos seus dereitos.

Propoñemos:

 Prohibir calquera tipo de deporte, espectáculo 
ou festexo onde se utilicen animais.

 Prohibir todos os festexos taurinos.

 Incluir nas emisoras de televisión e radio pú-
blicas un programa sobre a defensa dos ani-
mais, onde se conciencie sobre a súa situación 
e foméntese a adopción e a esterilización, fron-
te á compra.

 Prohibir os circos con animais, zoológicos e 
acuarios.

1.10  PROHIBICIÓN DA CAZA

A caza provoca o exterminio de millóns de ani-

mais e a dispersión de 6.000 toneladas de chum-

bo cada ano ao medio ambiente, contaminando 

acuíferos e plantas, e causando o plumbismo, 

unha enfermidade que afecta tanto os animais 

como ás persoas.

A isto sumamos os máis de 50.000 galgos e po-

dencos utilizados como armas para acosar a ou-

tros animais, e que de forma habitual son maltra-

tados, torturados ou abandonados. 

Os intereses dos cazadores secuestran os intere-

ses dos habitantes das zonas rurais e impiden que 

se poidan desenvolver outras actividades susten-

tables e acordes coa contorna natural e coa con-

vivencia entre animais e humanos. 

Propoñemos:

 Prohibir calquera modalidade de caza.

1 / DEFENSA DOS ANIMAIS
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1.11  RECONVERSIÓN DOS ZOOLÓGICOS E 
ACUARIOS EN SANTUARIOS DE ANIMAIS

Nos zoológicos os animais viven cativos, lonxe do seu 

hábitat e sen posibilidade de satisfacer as necesida-

des da súa especie, o que se traduce nun sufrimento 

físico e emocional que xera múltiples enfermidades. 

Nos Santuarios con todo só se persegue o benestar 

dos animais, sen ningún beneficio económico. 

Propoñemos:

 Instaurar programas de axuda a estes ani-
mais, co obxectivo de que aqueles que non 
poidan ser reintroducidos no seu hábitat, sexan 
levados a Santuarios, onde as súas necesidades 
etológicas sexan satisfeitas. 

 Apoiar e fomentar proxectos onde o uso das 
últimas tecnoloxías permitan contemplar e es-
tudar aos animais nas súas contornas reais sen 
necesidade de interferir no seu medio natural.

1.12  DECLARACIÓN DOS SANTUARIOS E 
PROTECTORAS DE ANIMAIS COMO 
ENTIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA

Na actualidade os Santuarios son considerados 

legalmente como explotacións gandeiras, cando 

a súa actividade consiste en rescatar animais refu-

gados pola industria, rescatados ou abandonados 

e ofrecerlles unhas condicións de vida dignas. 

Propoñemos:

 Recoñecer legalmente aos Santuarios de ani-
mais como entidades de utilidade pública coas 
vantaxes fiscais que supón,  e recibir axudas e 
subvencións polo labor que realizan.

 Xerar unha rede estatal de Santuarios onde 
se poida traballar conxuntamente e coñecer as 
súas demandas e necesidades. 

 Establecer unha exención aos animais de 
Santuarios das normas e protocolos sanitarios 
de prevención e bioseguridad, que, entre outras 
cousas, obrigan ao sacrificio de todos os ani-
mais afectados por enfermidades, sen permitir 
en ningún caso que se lles procure tratamento, 
obviando que os animais acollidos en Santua-
rios non entran na cadea de produción destina-
da ao consumo.

1.13  PROTECCIÓN DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

En España cada día abandónanse, maltratan ou 

morren en terribles condiciones miles de cans, 

gatos e animais doutras especies considerados 

domésticos. 

Propoñemos:

 Aprobar unha partida  nos Orzamentos Xe-
rais do Estado asignada ao Ministerio de Me-
dio Ambiente destinada a este fin.

 Apoiar a protectoras, refuxios e santuarios de 
animais que realizan un traballo fundamental 
sen recursos e de forma voluntaria, para reco-
ller todas as súas demandas e necesidades. 

 Garantir o acceso das entidades animalistas 
aos concursos de xestión dos Centros de Pro-
tección Animal, que actualmente están a ser, 
na súa maioría, xestionados por empresas que 
non aplican ningún criterio de benestar animal.

1 / DEFENSA DOS ANIMAIS
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 Crear bancos de alimentos e o establece-
mento de prezos rebaixados en determinados 
puntos de venda para a adquisición de comida 
para animais a familias con escasos ingresos. 

 Crear un sistema único en todo o territorio 
estatal de identificación por chips, coa obri-
gación de que sexan incluídos todos os cans e 
gatos tanto no ámbito urbano como rural. A 
implantación dos microchips debe ser gratuíta.

 Adoptar medidas que desincentiven a com-
pra e venda de animais ata a súa definitiva 
prohibición, como a exhibición de animais en 
escaparates. Na nova Lei Marco de Protección 
e Benestar animal  incluirase a prohibición da 
cría e a venda de animais domésticos e de ani-
mais exóticos en calquera das súas variedades. 

 Fomentar a adopción de animais e a esterili-
zación. É fundamental o  control e seguimento 
das adopcións, dando prioridade á proximida-
de xeográfica, solicitando información sobre 
os novos propietarios e corroborando que se 
cumpre un contrato coa familia adoptante: es-
terilización e tenencia adecuada do animal. As 
canceiras, refuxios municipais, tendas de ani-
mais e protectoras estarán obrigadas a entre-
gar aos animais esterilizados, ou cun compro-
miso, no caso de que non teñan a idade mínima 
para facelo no momento da entrega.

 O obxectivo do Sacrificio Cero ten que vir 
acompañado de medidas como a esteriliza-
ción, o fomento da adopción, as políticas edu-
cativas e as campañas de concienciación social.

 Prohibir as mutilaciones, extirpacións de ór-
ganos ou calquera outra parte do corpo aos 
animais, excepto nos casos en que se faga con 
fins terapéuticos ou para esterilizar, e sempre 
baixo práctica veterinaria.

 Permitir o acceso de animais ao transporte 
público.

 Fomentar a creación de residencias de ani-
mais en lugares e centros de traballo das Ad-
ministracións públicas ou dependentes delas, 
con persoal especializado para que poidan ser 
atendidos.

 Establecer que os animais non deban perma-
necer atados ou enjaulados. Os animais do-
mésticos que vivan no exterior deberán contar 
con habitáculos construídos con materiais que 
illen tanto da calor como do frío, protexidos da 
choiva, o sol e demais inclemencias do tempo, 
coas dimensións acordes ás súas necesidades, e 
que lles permita refuxiarse se o necesitan.

1.14  DERROGACIÓN DE TODAS AS LEIS 
E DECRETOS SOBRE ANIMAIS 
POTENCIALMENTE PERIGOSOS 
E CREACIÓN DE ALTERNATIVAS

A Lei estatal de tenencia de animais potencial-

mente perigosos e as diferentes regulacións ela-

boradas polas Comunidades Autónomas só con-

seguiron estigmatizar  a determinadas razas de 

cans e obrigado a sacrificar a miles de animais.
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Propoñemos:

 Estudar de forma individualizada as posibles 
causas e os perfís en caso de agresividade. 

 Elaborar un rexistro estatal de persoas inha-
bilitados para a tenencia de cans e outros ani-
mais.

 Crear centros de recuperación para os cans 
afectados.

 Fomentar campañas en contra da estigmati-
zación de calquera animal.

1.15  ACCESO DE ANIMAIS A HOSPITAIS, 
ALBERGUES E COMEDORES SOCIAIS

Nos hospitais permitirase o acceso de animais 

para a visita de pacientes de longa estancia que 

ven privados da posibilidade de atoparse cos seus 

compañeiros e cuxa separación pode afectar o 

seu estado anímico, sen que en ningún momento 

pertúrbese a contorna do resto de pacientes ou o 

traballo do persoal sanitario.

De igual forma, aquelas persoas que están nun-

ha situación económica que lles priva das súas 

necesidades máis básicas, como a vivenda ou a 

alimentación, non deberían verse abocadas a ter 

que elixir entre o seu sustento e permanecer xun-

to aos seus animais. Moitas destas persoas ven na 

obrigación de durmir na rúa, para non deixar aos 

seus animais abandonados. Ante esta realidade, 

imponse considerar tamén o libre acceso de ani-

mais a albergues e comedores sociais.

1.16  ANIMAIS NA CONTORNA DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA

Na contorna da violencia de xénero e violencia in-

trafamiliar é frecuente que os animais se conver-

tan en vítimas  sen que haxa lexislación aplicable 

que permita a súa protección

Propoñemos:

 Abordar unha lexislación específica que esta-
bleza a cooperación entre administracións e 
organismos sociais (Policía Local, Policía Na-
cional, Garda Civil, protectoras de animais, 
veterinarios, servizos sociais, etc), para que se 
actúe con dilixencia e eficacia cada caso. Priori-
zarase, tras os oportunos controis que garantan 
o benestar dos animais, a permanencia destes 
cos seus propietarios, ben nos seus domicilios, 
ben permitindo o seu libre acceso a centros de 
acollida de mulleres maltratadas, en albergues 
municipais e calquera outro tipo de dependen-
cias da administración, para mitigar o drama 
que sofren ambas as vítimas.

1.17  AXUDAS PÚBLICAS PARA OS GASTOS 
VETERINARIOS

O avance cara a unha sociedade ética e moderna 

pasa necesariamente por crear unha liña de axu-

das e melloras para a cobertura dos gastos vete-

rinarios.
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Propoñemos:

 Implantar un sistema de axudas públicas 
para familias sen recursos con animais ao 
seu cargo, atendendo especialmente ás nece-
sidades dos refuxios e protectoras e á situación 
económica das familias máis vulnerables que 
teñen animais ao seu cargo, e de cuxos gastos 
veterinarios non poden responsabilizarse.

 Realizar campañas subvencionadas de este-
rilización de animais para persoas sen recur-
sos e xestores e voluntarios de colonias felinas.

 Elaborar un novo Plan de Continxencia Fron-
te á Sospeita de Infección por Virus Ébola en 
Cans que actualmente esixe o sacrificio inme-
diato dos animais, sen contemplar a realización 
de analíticas para confirmar a enfermidade nin 
a corentena.

 Crear laboratorios e animalarios con nivel 4 
de bioseguridade.

 Protocolizar a actuación en situacións de 
emerxencia sanitaria na que poidan estar im-
plicados animais domésticos, contemplando 
procedementos de actuación con criterios epi-
demiolóxicos, entre os que non se atopa a euta-
nasia.

 Reducir o IVE veterinario, que actualmente é 
do 21%, e incluír a dedución dos gastos veteri-
narios na declaración da renda.

 Incluir ás  protectoras, santuarios e outras en-
tidades de protección animal entre as percep-
toras dos fondos recibidos a través da casa do 
0,7% do IRPF.

1.18  OPOSICIÓN Á MATANZA DE ANIMAIS 
COMO MÉTODO DE CONTROL 
POBOACIONAL

Consideramos que, en caso de existir algún con-

flito relacionado cunha probable sobrepoblación, 

a solución xamais pode pasar polo exterminio dos 

animais. 

Propoñemos:

 Fin da venda, tráfico e comercio de animais 
exóticos.

 Aplicar programas non cruentos de control 
poboacional como a esterilización, os contra-
ceptivos de depósito ou o control de ovos, que 
xa demostraron a súa eficacia.

 Prohibir as  repoboacións de calquera tipo de 
especie ou traslados de especies non autócto-
nas con fins cinexéticos.

1.19  PECHE DAS GRANXAS 
PELETERAS

As granxas peleteras explotan a visóns e a outros 

mamíferos para obter as súas peles. Os animais 

pasan toda a súa vida en diminutas gaiolas ata 

que morren electrocutados ou gaseados. 

Propoñemos:

 Pechar definitivamente estas granxas como 
xa estableceron outros países europeos, entre 
eles Austria, Reino Unido ou Croacia.
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1.20  PECHE DAS GRANXAS DE FOIE GRAS

O foie gras é o fígado hipertrofiado dun pato ou 

dun ganso sobrealimentado. Todas as investiga-

cións realizadas mostran o terrible sufrimento que 

experimentan os animais para a elaboración des-

te produto..

Propoñemos:

 Pechar definitivamente as granxas de foie gras 
existentes, tal e como xa ocorreu en varios paí-
ses como Alemaña, Arxentina, Austria, Dinamar-
ca, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Che-
ca, Suecia ou Suíza. Mentres a prohibición non 
sexa efectiva, defenderemos que non se venda 
este produto en ningún dos servizos de comedor 
de centros dependentes da Administración Pú-
blica, nin en actos públicos do goberno.

1.21  PRESIÓN FISCAL E INSPECCIÓNS 
REGULARES EN EXPLOTACIÓNS 
GANDEIRAS, AVÍCOLAS E CUNÍCULAS

As explotacións gandeiras e avícolas tradúcense en 

problemas ambientais e éticos de primeira orde,  

tanto polas terribles condicións de vida que sofren 

os animais, como polo seu impacto ecolóxico.

A xestión de toneladas de residuos altamente 

contaminantes leva a cabo sen apenas control, 

pola inviabilidade de manexo do enorme volume 

que se xera. Cada segundo, 125 toneladas de re-

siduos procedentes da gandería industrial e a in-

dustria cárnica, emítense contaminando os ríos  e 

mares (feces, hormonas, antibióticos, fertilizantes, 

pesticidas, químicos, etc).

O sector porcino, un dos máis contaminantes e 

de maior carga en España, seguido do vacún que 

está a alterar os usos das superficies forestais e 

condenando de forma artificiosa miles de hectá-

reas a pasteiros permanentes no canto da a agri-

cultura, son dúas mostras dun modelo económi-

co a combater. 

As explotacións intensivas supoñen a segunda 

causa de emisións de CO2 á atmosfera, só por 

detrás das industrias enerxética e manufactureira, 

e moi por diante do transporte e as emisións de 

vehículos.

Desde o Partido Animalista-PACMA traballaremos 

para que se produza, da forma máis rápida posi-

ble, un cambio e reconversión destes sectores.

Propoñemos:

 Aprobar unha maior carga impositiva, que 
favoreza no seu detrimento o crecemento do 
sector da agricultura.

 Implantar de forma inmediata dun maior nú-
mero de controis e inspeccións das instalacións, 
máis exhaustivos, estritos e regulares.

 Limitar por cotas as autorizacións para explo-
tacións gandeiras e avícolas por comunidades.

 Cumprir as  regulacións  impostas sobre o 
mantemento de animais, tanto das condi-
cións das instalacións como as normativas de 
manexo que teñan en consideración a súa cali-
dade de seres vivos sensibles.

 Prohibir campañas institucionais de promo-
ción e publicidade do sector e os seus produtos. 
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 Poñer en marcha campañas informativas sobre 
os beneficios para a saúde dunha dieta libre de 
produtos de orixe animal, así como campañas 
que mostren a situación que viven millóns de 
animais nas granxas, co obxectivo de que a po-
boación coñeza como son tratados os animais.

1.22  NOVA LEXISLACIÓN PARA GRANXAS 
INDUSTRIAIS E MATADOIROS

Actualmente están permitidas prácticas intolera-

bles en explotacións de animais, centros xa de seu 

carentes de ética desde a perspectiva dos dereitos 

animais. 

Propoñemos:

 Revisar profundamente a lexislación vixente, 
na que aínda se permite o corte do pico ás gali-
ñas, amputación do rabo, dentes e testículos a 
porcos, así como o seu mantemento para sem-
pre en gaiolas, como as terribles gaiolas de xes-
tación para porcas, nas que viven literalmente 
inmobilizadas.

 Prohibir os métodos de sacrificio de pollitos 
macho mediante esmagamento ou trituración 
en vivo, como xa se aprobou en Alemaña.

 Prohibir métodos de sacrificio relixiosos como 
o halal e kosher, que non cumpren a normati-
va mínima sobre benestar dos animais. 

 Crear unha etiqueta de identificación da car-
ne. Os consumidores deben coñecer a pro-
cedencia dos produtos que consomen. Do 
mesmo xeito que os ovos indican se proceden 
de galiñas criadas en batería ou en curral, fai-

se necesaria unha etiqueta que identifique se a 
carne procede de animais criados en granxas 
industriais, sen ver a luz do sol, e o método de 
sacrificio, xa que en España permítese e comer-
cialízase carne de animais sacrificados polo 
método Halal e Kosher, nos que é esixencia que 
os animais estean conscientes no momento da 
súa morte, o que aumenta exponencialmente o 
sufrimento ao que se somete aos animais. 

 Desde o Partido Animalista PACMA propoñe-
mos unha etiqueta na que se identifique con 
símbolos o método de sacrificio utilizado: Ga-
seados con CO2, utilizando unha pistola de per-
no cativo, ou desangrados sen aturdimiento.

1.23  MEDIDAS PARA GARANTIR 
A PROTECCIÓN DE ESPECIES

O Partido Animalista- PACMA considera impres-

cindible a protección de cada individuo,  incluídos 

aqueles pertencentes ás denominadas especies 

invasoras. 

Propoñemos:

 Modificar a Lei do Patrimonio Natural e a bio-
diversidade no referente a especies invasoras, 
en especial á matanza de animais como méto-
do de control.

 Rexeitar as políticas promovidas en relación 
coas mal chamadas especies invasoras, pois 
son discriminatorias e inxustas.

 Promover intervencións non violentas me-
diante o uso de dardos anestésicos, esteriliza-
ción, recolocación, etc.
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 Garantir medidas de protección e atención 
veterinaria a aqueles animais que foron cata-
logados como especies invasoras ou fauna sal-
vaxe.

 Crear centros de rescate para facer fronte ás 
incautacións, que, ao non existir, son entrega-
das a zoológicos.

 Realizar un censo do Gato Montés, especie 
autóctona esquecida e que poida que desapa-
recese en moitas zonas de España estando ao 
bordo da súa extinción. 

 Supervisar e auditar as partidas destinadas á 
conservación do Lince Ibérico procedentes da 
Unión Europea, así como a aprobación de me-
didas urxentes para a conservación dos devan-
ditos  animais naqueles lugares onde se notou 
a súa presenza. 

 Prohibir a importación de animais exóticos. 

 Cumprir estritamente os protocolos do Con-
venio Internacional de Comercio de Especies 
en Perigo (CITES) perseguindo ás redes ilegais 
de tráfico de especies exóticas e controlando 
exhaustivamente cómpraa-venda destes ani-
mais e as condicións de vida dos que xa se ato-
pen en España. 

 Crear máis santuarios para este tipo de ani-
mais, fomento de campañas de concienciación 
e de rescate para tentar que sexan reintrodu-
cidos nos seus hábitats a través de programas 
internacionais. 

1.24  PLAN DE EVACUACIÓN DE ANIMAIS 
ANTE CATÁSTROFES

O Partido Animalista-PACMA reclamou durante 

máis de 3 anos un plan de evacuación de animais 

ante catástrofes, e de asistencia a fauna silvestre 

ante climas extremos. 

Propoñemos:

 Elaborar protocolos específicos de evacua-
ción e rescate de animais domésticos e de 
explotacións de toda índole, no caso de que 
se produzan incendios, inundacións e outras 
catástrofes naturais. Igualmente consideramos 
unha obrigación ética e moral, e unha necesi-
dade de sustentabilidade dos ecosistemas, o 
protexer e axudar á fauna salvaxe ante situa-
cións climatolóxicas extremas. Para o que, es-
tableceremos Protocolos de Intervención para 
a Asistencia a Fauna Silvestre en Condicións 
Climatolóxicas Extremas (PIAFS).

1.25  PLAN DE PROTECCIÓN DO LOBO

O lobo no noso país é vítima da estigmatización 

administrativa e social, causada principalmen-

te polas institucións que promoven o seu caza a 

instancias do sector cinexético e ao amparo das 

históricas denuncias do sector gandeiro, cuxos in-

tereses ven beneficiados por plans específicos de 

indemnizacións. 

Propoñemos:

 Declarar o lobo como especie de máxima pro-
tección.
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 Incluir o lobo  nos Catálogos de Especies Amea-
zadas das comunidades autónomas. 

 Derrogar inmediatamente as cotas de caza 
do lobo en todo o territorio estatal.

 Implantar Plans de Protección específicos 
deste mamífero, con estudos pormenorizados 
e expertos da súa evolución e un seguimento 
das mandas para evitar o seu caza.

 Aprobar, adecuar real e/ou revisar dos Plans 
de Xestión das Zonas de Especial Conservación 
(ZEC) con presenza de lobo.

 Promover a elaboración dun censo peninsular 
do lobo ibérico.

 Promover accións contra o furtivismo e os en-
velenamentos.

 Fomentar a educación e concienciación sobre 
a importancia ecolóxica dos grandes depreda-
dores, en particular do lobo, coa posta en mar-
cha de campañas de promoción e difusión da 
historia, características e hábitos da especie, 
sobre todo na contorna rural.

 Asesorar e informar a gandeiros  para prote-
xer aos seus animais, coa restauración da figu-
ra do pastor como unha desas medidas, fronte 
ao actual abandono da cabana no monte ao 
que os gandeiros se han afeito, motivada polo 
exterminio legal e ilegal que sufriron de todo 
tipo de depredadores, facéndoos desaparecer.

 http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/
pdf/11-propuestas-lobo.pdf

1.26  FIN DA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMAIS

O terrible e innecesario sufrimento dos animais 

de experimentación está documentado de forma 

exhaustiva e é unha realidade á que nin o Partido 

Animalista- PACMA nin a sociedade, poden dar as 

costas. 

Propoñemos:

 Revisar no Ministerio de Educación, Minis-
terio de Sanidade e o Ministerio de Defensa 
todos os programas de investigación onde se 
utilicen animais para que sexan asumidas as 
alternativas xa existentes.

 Rescatar a los animales que se encuentren en 
los laboratorios científicos, civiles y militares 
para evaluar sus condiciones de salud y permi-
tir su recuperación en santuarios.

 Os animais que se atopen nos laboratorios 
científicos, civís e militares, serán rescatados 
e, unha vez avaliadas as súas condicións de 
saúde, recuperados en santuarios.

 Defender a obxección de conciencia para a 
experimentación con animais ata que sexa 
prohibida, en todos os tramos e especialidades 
educativas, así como para calquera  traballo ou 
función laboral que estea relacionada cos ma-
los tratos, sacrificio, manipulación e sufrimento 
de animais.

 Obrigar ás empresas, ata a súa prohibición, 
a facer públicos os resultados dos seus experi-
mentos con animais, co obxectivo de reducir o 
número destes experimentos.
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1.27  OPCIÓN DE MENÚ SEN ALIMENTOS DE 
ORIXE ANIMAL

Como parte do dereito dos cidadáns á liberdade 

de conciencia, consideramos que é necesaria a 

oferta dun menú sen alimentos de orixe animal. 

Propoñemos:

 Posibilitar a opción dun menú vegetariano 
e vegano en comedores públicos, escolares, 
universidades, residencias de anciáns, hospi-
tais, prisións, etc. Para iso o Partido Animalista- 
PACMA reformará a Lei 17/2011 de Seguridade 
Alimentaria e Nutrición.

 Crear un selo ou etiqueta estatal para produ-
tos que non conteñan compoñentes de orixe 
animal. Desta forma os consumidores poderán 
identificar os alimentos e outros produtos de 
consumo ( roupa, calzado, etc.) que non conte-
ñen ningún compoñente animal.

 Realizar campañas publicitarias apoiando 
produtos sen animais e potenciando o consu-
mo ético.

1.28  SENSIBILIZACIÓN NOS CENTROS 
EDUCATIVOS SOBRE O RESPECTO 
AOS DEMAIS ANIMAIS

O Partido Animalista - PACMA defende unha so-

ciedade máis xusta e igualitaria para todos, incluí-

dos os animais. A forma máis eficaz para logralo é 

a través da educación formal, no sistema educati-

vo e sen esquecer a educación de adultos.

Propoñemos:

 Incluír o valor de respecto cara aos animais 
como tema transversal en todos os niveis de 
ensino, a acción tutorial, os programas curricu-
lares de centro e as actividades complementa-
rias, así como na organización e xestión xeral 
dos centros educativos.

 Formar ao profesorado no respecto cara aos 
animais. Os profesores son unha peza funda-
mental para transmitir os valores de respecto, 
xustiza e empatía cara aos animais. Por iso, im-
pulsaremos a integración de módulos básicos 
relacionados cos malos tratos, os dereitos e o 
benestar animal na formación dos novos do-
centes, a través dos plans de estudo dos estu-
dantes de Maxisterio e Máster de profesorado.

 Revisar e adaptar o material educativo  (li-
bros de texto e outros recursos) acorde aos 
valores de respecto aos animais. Desta forma 
suprímense os contidos que promoven a falta 
de consideración cara aos animais ou o seu co-
sificación.

 Manter un determinado nivel de alerta para 
detectar posibles casos de malos tratos ani-
mais efectuados por menores. Son múltiples 
os estudos que vinculan os malos tratos ani-
mais á violencia de xénero,  intrafamiliar  e con-
dutas antisociais.
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1.29  FIN DA PESCA DEPORTIVA

No noso país practícase a pesca deportiva ou re-

creativa en todas as súas modalidades (desde te-

rra, desde embarcación e submarina), cuxas licen-

zas son autorizadas polo Ministerio de Agricultura, 

Alimentación e Medio Ambiente.

Vítimas desta actividade, que consideramos total-

mente prescindible e prexudicial para a fauna ma-

riña e pluvial, morren miles de animais cada ano.

Propoñemos:

 Prohibir a pesca deportiva, retirando todas 
as licenzas de pesca actualmente concedidas 
e poñendo en marcha mecanismos de control 
exhaustivo, que velen polo cumprimento da lei 
e persigan a pesca furtiva.
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2/ MEDIO AMBIENTE

2.1  ELABORACIÓN UNHA LEI ESTATAL 
CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO

O Partido Animalista-PACMA asume de forma 

prioritaria, nas súas políticas ambientais e de sus-

tentabilidade, a loita para frear os efectos do cam-

bio climático. Consideramos que a urxencia e gra-

vidade do cambio climático requiren da acción 

política a todos os niveis. 

Propoñemos:

 Crear unha  Lei estatal contra o cambio climá-
tico que permita elaborar un plan estratéxico 
para reducir as emisións de gases de efecto 
invernadoiro, segundo marcouse no Protocolo 
que se aprobou na Conferencia sobre o Cambio 
Climático en París, a través de medidas am-
bientais en áreas como o transporte, a enerxía, 
a produción agraria, a xestión dos residuos, a 
industria e vivendas. Estas medidas tamén se 
centrarán en alcanzar un modelo enerxético 
100% renovable, xusto e democrático para a 
sociedade.

2.2  LEI ESTATAL DE RESIDUOS BASEADA NA 
REDUCIÓN E A RECICLAXE

Elaboración dunha Lei estatal de residuos sólidos 

urbanos e industriais cuxo principal obxectivo 

sexa a súa redución (lograr o residuo 0 como xa 

están a alcanzar outros países da Unión Europea) 

e a reutilización e a reciclaxe por esta orde. 

Propoñemos:

 Revisar a Lei de Envases e Residuos de Enva-
ses (LERE) e incluír a penalización do sobreem-
balaje. 

 Fomentar a reutilización a través de ferra-
mentas económicas que encarezan os envases, 
prohiban aqueles que dificulten a súa reutiliza-
ción e establezan o reembolso dun determina-
do importe por cada recipiente devolto.

 Propoñer ás empresas a creación dun sistema 
de depósito - devolución - retorno de envases, 
que contemple que os mesmos supermercados 
dispoñan de máquinas de retorno de envases.

 Instaurar un sistema de recollida selectiva de 
residuos sólidos urbanos e plantas de trata-
mento para a compostaxe. Devandita com-
postaxe destinarase especialmente a recuperar 
as zonas queimadas e nas repoboacións.

 Realizar campañas de concienciación para a 
redución dos residuos e o depósito selectivo 
nos diferentes colectores, axudando ademais 
na creación de máis Puntos Limpos para a reci-
claxe de todo tipo de refugallos, tanto nas cida-
des como nas zonas rurais.

 Fomentar e axudar ás cooperativas e empre-
sas de consumo responsable e a granel.

 Prohibir a obsolescencia programada tal 
como xa leva a cabo en Francia. Considera-
mos que os obxectos non teñen que estar pro-
gramados para deteriorarse prematuramente, 
senón para durar o máximo posible e así dimi-
nuír o exceso de residuos.
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2.3  LEI DE PROTECCIÓN DOS RÍOS 
E OS SEUS ECOSISTEMAS

O dereito á auga e ao saneamento é unha priori-

dade para o Partido Animalista-PACMA, que avo-

ga pola transición definitiva da política de augas 

en España para cumprir cos principios de susten-

tabilidade e a normativa europea. 

Propoñemos:

 Elaborar unha Lei estatal para a protección 
dos nosos ríos, os seus caudais e os seus ecosis-
temas, que garanta un abastecemento susten-
table da auga e unha xestión de recursos hídri-
cos que non se rexan polos intereses privados.

 Traballar para o cambio das políticas hídri-
cas anteriores baseadas no malgasto da auga 
(desenvolvemento urbano a partir de campos 
de golf).

 Garantir unha cantidade de auga suficiente 
nos ríos que permita a funcionalidade dos eco-
sistemas fluviais e que manteña a vida en todos 
os seus tramos.

 Apostar por  unha nova cultura da auga, para 
dar transparencia aos organismos públicos 
das Concas Hidrográficas e establecer políticas 
integrais de aforro da auga no campo e na in-
dustria, priorizar o uso ecolóxico do caudal de 
auga fronte a outros usos comerciais e frear a 
privatización da auga.

 Incentivar sistemas eficientes de recollida e 
distribución de augas pluviais para un apro-
veitamento doméstico con fins sanitarios das 
mesmas, co consecuente aforro no gasto dos 
recursos hídricos actuais.

 Poñer teito ao consumo urbano por parte das 
empresas privadas da xestión da auga, e que 
realicen facturacións diferenciadas e axustadas 
ás realidades socioeconómicas.

2.4  MODELO ENERXÉTICO BASEADO NO 
AFORRO, EFICIENCIA E RENOVABLES

Desde o Partido Animalista- PACMA defendemos 

o modelo enerxético sustentable e ecolóxico ba-

seado no aforro e nas enerxías renovables. 

Propoñemos:

 Potenciar as enerxías renovables como fon-
tes enerxéticas alternativas ás fontes conta-
minantes (nuclear, carbón, gas, petróleo) para 
que en menos dunha década podamos acceder 
a un sistema eléctrico español 100 % renovable 
e conectado co resto de Europa.

 Reducir o consumo enerxético de emisións in-
ternas e de produción externa, e a promoción 
de enerxías alternativas fronte á dependencia 
da enerxía fósil.

 Establecer programas de eficiencia en con-
sumo doméstico e industrial, en busca do 
obxectivo de conseguir unha produción máis 
eficiente, que utilice menos enerxía para produ-
cir mellores produtos en termos ambientais.

 Emprender campañas para coñecer as opcións 
de consumo renovable no fogar.

 Fomentar o uso de enerxías renovables ba-
seadas no autoconsumo (enerxía renovable 
auto producida e auto consumida como a for-
ma máis ecolóxica e responsable). 
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 Apostar pola I+D en almacenamento e distri-
bución das enerxías renovables. 

 Derrogar o Real Decreto do imposto ao sol 
que penaliza o autoconsumo e é contrario á de-
mocratización e a eficiencia enerxética. 

 Realizar unha auditoría enerxética para valo-
rar o verdadeiro déficit enerxético. Potencia-
rase que calquera consumidor poida empregar 
paneis fotovoltaicos, sen ter que pagar unha 
peaxe pola enerxía producida, nin pola consu-
mida da propia instalación.

 Poñer en marcha regulacións para mobilizar 
os fondos  do Plan Estatal de fomento do alu-
guer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, 
e a rexeneración e renovación urbanas 2013-
2016 (RD 233/2013).

 Promover modelos de rehabilitación integral 
e profunda, que chegue a unha redución de 
polo menos o 70% do consumo enerxético de 
cada edificio.

 Fomentar que toda vivenda de nova cons-
trución estea integrada nun modelo susten-
table, non só de xeración de enerxía renovable 
para autoconsumo, senón de uso de materiais 
sustentables e naturais, deseñados para a efi-
ciencia enerxética.

 Remodelar progresivamente as zonas urba-
nas cara a un incremento de zonas verdes do 
30% do chan urbano, por exemplo tras demo-
licións de edificios antigos, etc.

 Eliminar as subvencións ao carbón e a recon-
versión das concas mineiras, coa elaboración 
dun plan de recolocación, formación e desen-
volvemento de habilidades laborais para os mi-
neiros.

2.5  PROHIBICIÓN DO FRACKING 
E PROSPECCIÓNS PETROLÍFERAS 
NAS COSTAS

A procura de novas bolsas de fontes de enerxía 

non renovables (petróleo e gas natural principal-

mente) por parte das multinacionais enerxéticas 

ha implantado novas técnicas extractivas en Espa-

ña cun grave impacto ambiental e social. 

Propoñemos:

 Prohibir o fracking sen moratorias nin atra-
sos. O acceso a reservas de gas e petróleo 
subterráneas mediante a inxección na roca de 
auga e compostos químicos, provoca terribles 
danos no subsolo, contamina os acuíferos sub-
terráneos, aumenta o risco de sismos e pode 
contaminar os terreos en superficie.

 Paralizar as prospeccións petrolíferas e a ins-
talación de regasificadoras, así como dos ma-
cro proxectos con impactos ambientais devas-
tadores na costa e con graves consecuencias 
ambientais nos fondos mariños.

 Derrogar as licenzas concedidas xa que este 
modelo enerxético baseado no malgasto ener-
xético e na dependencia dos combustibles fó-
siles é contrario ao eixo estratéxico do partido, 
baseado na loita contra o cambio climático.
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2.6  PROTECCIÓN LEGAL DOS PARQUES 
NATURAIS E COSTAS

O Partido Animalista-PACMA aposta por aumen-

tar a protección lexislativa aos Parques Naturais e 

Costas, e así garantir a conservación do Patrimo-

nio Natural.

Propoñemos:

 Reforma da nova Lei de Parques Nacionais 
aprobada polo Partido Popular que deixa vía 
libre á explotación económica das reservas na-
turais.

 Prohibir desenvolver calquera tipo de activi-
dade  cinexética nos Parques Naturais.

 Modificar os requisitos  que deben reunir os es-
pazos para ser considerados Parques Naturais.

 Revogar totalmente a nova Lei de Costas 
aprobada polo Partido Popular, que,  a pesar 
das anulacións realizadas recentemente polo 
Tribunal Constitucional, non resolve a exten-
sión de concesións de ocupación do Dominio 
Público a 75 anos.

 Frear a destrución das costas apostando pola 
conservación dos recursos naturais e un mode-
lo económico de desenvolvemento local.

2.7  NOVA LEI DO BOSQUE

A recente aprobación da Lei de Montes en nin-

gún momento soluciona o problema da xestión 

nin o desenvolvemento rural das zonas forestais, 

e con todo permite a recualificación dos terreos 

queimados, desprotexendo os Montes de Utili-

dade Pública para as construtoras. Tamén é grave 

que ceda as competencias en exclusividade sobre 

a actividade cinexética ás comunidades autóno-

mas, convertendo os montes en cotos de caza 

e impedindo calquera outro uso como o simple 

sendeirismo.

Propoñemos:

 Elaborar unha nova Lei do Bosque onde parti-
cipen todos os grupos sociais que traballan na 
súa conservación e protección, onde prevaleza 
o interese xeral e non os intereses particulares 
das empresas madeireiras e cinexéticas. Que 
poña en valor os montes, preveña os incendios, 
recupere as zonas degradadas e promova o 
desenvolvemento das comunidades. 

2.8  LOITA CONTRA OS INCENDIOS

A mellor forma de combater os incendios forestais 

é evitar que se produzan, priorizando os labores 

de prevención.

Propoñemos:

 Elaborar un plan integral de loita contra os 
incendios forestais baseado na prevención du-
rante todo o ano, coordinado polas diferentes 
Consellerías de Medio ambiente e desenvolvido 
polos axentes ambientais.
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 Dedicar á prevención o dobre de recursos 
económicos que actualmente se están desti-
nando á extinción.

 Ampliar o período de máximo risco de incen-
dios, de forma que este sexa do 1 de xuño ao 
30 de outubro. No devandito período estará 
totalmente prohibida a queima de restrollos, as 
queimas para a obtención de pastos e o acceso 
de vehículos a motor por zonas forestais, salvo 
para labores de vixilancia e  prevención.  

 Tallar e triturar as árbores queimadas no pro-
pio lugar do incendio, co obxectivo de evitar a 
comercialización de madeira queimada.

 Prohibir a pirotecnia, pola elevada causalida-
de entre o seu uso e a provocación de incendios, 
así como polo dano que provoca nos animais.

 Esixir ás diferentes administracións que cum-
pran cos dereitos de acceso á información 
ambiental e fáganse públicos, de forma desa-
gregada, os orzamentos e execución do gasto 
en prevención e extinción, así como a súa evo-
lución.

 Incluir no plan integral de loita contra os in-
cendios os protocolos de rescate de animais.

2.9  PROTECCIÓN DA FIGURA DO AXENTE 
AMBIENTAL

Apoiamos a figura do axente ambiental e o seu re-

coñecemento, para todos os efectos, como Axen-

te da Autoridade e Policía do Medio Natural.

2.10  APOIO Á AGRICULTURA ECOLÓXICA 
E PROHIBICIÓN DE CULTIVOS 
TRANSXÉNICOS

O Partido Animalista- PACMA pretende desenvol-

ver un modelo agrícola sustentable desde o pun-

to de vista ambiental, social e que asegure o be-

nestar dos animais. Para conseguilo, debe primar 

a rendibilidade dos chans produtivos, cunha ade-

cuada xestión da auga e onde se garantan unhas 

condicións de traballo xustas para os agricultores. 

Propoñemos:

 Defender unha agricultura ao servizo dos ci-
dadáns, na que se favorezan as explotacións 
agrícolas fronte aos grandes latifundios, e que 
permita recuperar os espazos rurais tradicio-
nais. Asumimos os principios básicos da Sobe-
ranía Alimentaria como forma de avanzar nun 
modelo sustentable, ecolóxico, respectuoso co 
medio ambiente, os animais  e que dinamice as 
economías locais.

 Apoiar a creación de cooperativas agrarias, 
programas de emprego activo e de canles de 
comercialización de produtos agrarios non 
controlados polas multinacionais alimentarias.

 Reconversión do maior número de explota-
cións agrarias a sistemas de produción agra-
rios ecolóxicos en todas as súas variantes e a 
creación de canles de distribución destes pro-
dutos en todo o tecido comercial.  
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 Esixir unha revisión científica das recomen-
dacións actuais sobre fertilizantes, pestici-
das, antibióticos e outros produtos. A agricul-
tura debe avanzar cara ao fin do prexuízo que 
sofren actualmente as abellas e outros insectos, 
debido aos pesticidas.

 Prohibir a produción e comercialización de 
sementes e alimentos manipulados xenetica-
mente. Múltiples estudos científicos alertan so-
bre o  risco dos transxénicos para o medioam-
biente  e os potenciais efectos para a saúde de 
todos os seres vivos.

 Crear bancos de sementes autóctonas e tra-
dicionais de acceso público, co obxectivo de 
acabar co control das multinacionais agrarias.

2.11  XESTIÓN DOS PRODUTOS QUÍMICOS 
PERIGOSOS, RESIDUOS RADIOACTIVOS E 
PROHIBICIÓN DO POLIESTIRENO

A contaminación química é un dos grandes pro-

blemas ambientais do noso tempo e asumir de-

terminadas estratexias políticas poden axudar a 

diminuír a exposición da poboación e o resto de 

seres vivos a estas sustancias. 

Propoñemos:

 Prohibir a utilización do glifosato e de pragui-
cidas perigosos que afectan a insectos como 
as abellas, ou que provocan o envelenamento 
de especies ás que non van dirixidas.

 Elaborar plans para limitar o uso de produtos 
disruptores endocrinos, pola súa relación co 
incremento nas taxas de cancro, diabetes e in-
fertilidade.

 Informar e formar a sanitarios, educadores 
e xornalistas. Os profesionais en contacto coa 
poboación máis sensible deben estar adecua-
damente informados dos riscos para a saúde 
ocasionados polos contaminantes hormonais 
e outros produtos tóxicos e ofrecer recomenda-
cións que reduzan a exposición a estas sustan-
cias.

 Ofrecer axudas inmediatas ás necesidades 
de rexeneración ambiental como o caso da 
marisma de Huelva, contaminada por residuos 
radioactivos.

 Prohibir a produción e comercialización do 
poliestireno expandido, actualmente de uti-
lización masiva. Este produto non se recicla e 
é un perigoso contaminante que afecta sobre 
todo a ecosistemas mariños.

2.12  LEI DE MOBILIDADE SUSTENTABLE 
E TRANSPORTE

O Partido Animalista- PACMA defende  un modelo 

de transporte que responda as necesidades so-

ciais cos mínimos impactos ambientais. Seguindo 

esa premisa, teremos ademais en conta as pro-

postas que presentaron as cinco principais orga-

nizacións ecoloxistas do noso país no seu informe 

Un programa pola Terra.
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Propoñemos:

 Crear unha Lei de Mobilidade Sustentable, 
que dea prioridade ao transporte público sobre 
o transporte privado e que promova o trans-
porte ecolóxico. 

 Apostar por unha política de transportes que 
teña como obxectivo reducir o número de ve-
hículos circulando nas estradas. Un novo mo-
delo de transporte multimodal e integral onde 
todos os medios de transporte teñan o seu pa-
pel e estean coordinados. 

 Incrementar o transporte de mercadorías en 
tren.

 Elaborar plans de fomento da mobilidade 
non motorizada e, no caso da bicicleta, en 
combinación co uso do transporte público.

 Fomentar os plans de desprazamento peonil 
e de mobilidade ciclista rexional e local.

 Promover os medios de transporte máis lim-
pos e eficientes e sempre axustados á deman-
da real, fomentando os sistemas integrados de 
transporte público metropolitano.

 Potenciar o coche eléctrico para o servizo pú-
blico e municipal, e os puntos de recarga con 
enerxía limpas e autoconsumo.

 Desenvolver os medios de maior capacidade, 
como os ferroviarios, cando a densidade de 
poboación xustifíqueo.

 Axustar as tarifas nos medios públicos de 
transporte á situación económica dos cida-
dáns, como a creación dun abono especial que 

permita a mobilidade en toda a Comunidade 
Autónoma, gratuíto para desempregados e 
membros de unidades familiares con ingresos 
inferiores ao Salario Mínimo Interprofesional, 
fomentando a mobilidade ás persoas en procu-
ra activa de emprego e a sectores desfavoreci-
dos.

 Permitir o acceso dos animais ao transporte 
público en condicións adecuadas.

 Evitar os atropelos de miles de animais ao 
ano coa instalación de túneles e pasos eleva-
dos nas estradas para permitir o tránsito de ani-
mais. Ademais da colocación de valos, barreiras 
tanto físicas como olfativas, que impidan o ac-
ceso dos animais ás estradas onde non resulte 
posible a creación de túneles e pasos elevados.

2.13  IMPULSO DAS POLÍTICAS COMERCIAIS 
BASEADAS NA XUSTIZA AMBIENTAL 
E SOCIAL

Apostamos por combater o incremento desmesu-

rado do transporte de mercadorías, a deslocaliza-

ción da produción, a especulación e, en definitiva, 

un comercio ao servizo dos mercados e non das 

persoas nin da natureza. O fomento dun proceso 

de produción que garanta un tratamento xusto 

tanto ambiental como social desde o seu inicio 

ata a súa posta no mercado. Por iso implementa-

remos unha regulación legal e fiscal que beneficie 

e incentive ás empresas que garantan uns ade-

cuados dereitos laborais aos seus traballadores, 

así como o total respecto e fomento responsable 

co medio ambiente e os animais.
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2.14  FRONTAL REXEITAMENTO AO TTIP

O Tratado Transatlántico de Comercio e Inves-

timentos UE-EEUU, en proceso de ratificación, 

supoñería unha total ruptura co modelo econó-

mico europeo actual. Empeoraría os xa de por se 

insuficientes estándares comunitarios en materia 

de benestar animal, ambientais e sociais. Entende-

mos que primarían os intereses das grandes cor-

poracións, especialmente estadounidenses, sobre 

os das persoas. 

Implicaría a liberalización de servizos públicos 

esenciais. Activaríanse mecanismos de arbitraxe 

para sortear a lexislación actual, en beneficio dun 

comercio internacional sen garantías en ningún 

sentido. Por exemplo, importaríase carne de Es-

tados Unidos obtida mediante unha explotación 

cruel a nivel masivo e industrial. Chegaría gas des-

de ese país explotado mediante a nociva práctica 

do fracking, menoscabando o medio ambiente e 

impedindo aínda máis o desenvolvemento sus-

tentable do continente. En ningún caso benefi-

ciaría ás persoas que conforman o noso espazo 

rexional senón que as sometería ao imperio de 

multinacionais sen unha mínima ética. 

 O TTIP é menos Europa. Un proxecto en constru-

ción que se vería sometido a un brutal retroceso, 

tanto de dereitos como de condicións para todos. 

Europa ha de abrirse aos países en vías de desen-

volvemento, como responsable dos  avances des-

tes, e non a un xigante comercial que pretende 

impoñer as súas condicións a calquera prezo. 

 É impensable unha real xustiza social nin ambien-

tal cun acordo deste calado. Non aceptamos un 

modelo económico imposto por uns escuros inte-

reses comerciais á cidadanía. Por iso, propoñemos 

o inmediato rexeitamento do noso país ao Trata-

do no aberto proceso de ratificación.

2.15  FISCALIDADE SUSTENTABLE

A pesar da existencia de numerosos instrumen-

tos económicos e fiscais recoñecidos polas insti-

tucións e os expertos como ferramentas eficaces 

de política ambiental, estes non foron aplicados 

amplamente.

Propoñemos:

 Desenvolver un modelo de fiscalidade verde 
que desprace a presión fiscal cara ao consumo 
de recursos naturais e a deterioración do medio 
ambiente.

 Penalizar a contaminación para fomentar os 
comportamentos ambientalmente responsa-
bles.

2.16  PECHE DAS CENTRAIS NUCLEARES QUE 
PASASEN O SEU PERÍODO DE VIDA ÚTIL

En España existen varias centrais nucleares que 

pasaron o seu período de vida útil, co perigo que 

isto leva para o medio ambiente e a seguridade 

das persoas e animais.

Propoñemos:

 Pechar inmediatamente as centrais nucleares 
que pasasen o seu período de vida útil, como 
é o caso da central de Almaraz e a de Garoña. 
Potenciaranse en cambio, as fontes de enerxía 
limpas e seguras.
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3/ POR UN NOVO 
MARCO POLÍTICO

3.1  ELABORACIÓN DUNHA NOVA 
CONSTITUCIÓN

Elaboración dunha nova Constitución coa partici-

pación de todos os partidos políticos, sindicatos e 

movementos sociais que reflicta a realidade social 

actual, tanto no ámbito das persoas, como dos 

animais e medio ambiente.

Propoñemos:

 Incluír e recoñecer como liña básica transver-
sal a Carta Europea dos Dereitos Sociais e do-
tar de rango constitucional os Dereitos de todos 
os animais como xa existen noutras Constitu-
cións europeas. Este rango constitucional con-
verterá a protección e benestar dos animais, as 
persoas e o medio natural nun obxectivo esta-
tal.

3.2  REFORMA DA 
LEI ELECTORAL

O Partido Animalista- PACMA, reclama un siste-

ma electoral xusto, que desterre o bipartidismo, e 

onde se vexa reflectida a pluralidade dunha socie-

dade moderna e con disparidade de opinións que 

merecen ser escoitadas.

Propoñemos:

 Establecer unha Circunscrición electoral a 
dous niveis: estatal e autonómica, suprimindo 
o sistema de circunscrición provincial ou outros 
de ámbito inferior á propia provincia. Esta pers-
pectiva de representación é o máis adecuada 
á realidade, con dous tipos de circunscricións: 
unha circunscrición nacional única (Parlamen-
to) que se corresponde cunha representación 
nacional e a outro nivel circunscricións plurino-
minales de ámbito autonómico, corresponden-
te á representación territorial (Senado e Parla-
mentos Autonómicos).

 Establecer unha distribución de deputados 
por circunscrición única, tal como xa se aplica 
nas Eleccións Europeas. Deste xeito, cumpri-
ríase a premisa democrática ‘unha persoa, un 
voto’. A representatividade dos territorios foca-
lizaríase a través do Senado, coa reforma que 
detallamos no apartado 3.3. deste documento.

 Establecer unha nova fórmula de escrutinio, 
o cociente Hare. A Lei electoral actual utiliza 
unha ferramenta técnica de repartición de es-
canos coñecida como método D´Hondt. Este 
método distorsiona aínda máis a proporciona-
lidade cando o territorio electoral divídese nun 
número alto de distritos electorais, como é o 
caso do sistema electoral español con 52 distri-
tos electorais. Tamén propoñeremos un meca-
nismo para que os restos sobrantes de votos en 
cada circunscrición, e que non serviron para a 
repartición de escanos, poidan ser empregados 
para lograr escanos adicionais.
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 Suprimir as barreiras e avais. Estes dous ele-
mentos limitan a representación real en demo-
cracia, pola regulación das barreiras ou topes 
electorais (estatais e autonómicos que van dun 
3% ata o 6% do total de votos que ten a Comu-
nidade autónoma de Canarias) e polos avais 
requiridos para poder presentarse a unhas 
eleccións, o que supón para os partidos mino-
ritarios un esforzo moi grande, mentres o resto 
poden dedicar ese mesmo tempo e recursos á 
preparación da próxima campaña electoral ou 
ao seu programa electoral.

 Asegurar o acceso de todos os partidos polí-
ticos aos medios de comunicación públicos e 
privados nas mesmas condicións como efecto 
da pluralidade política existente na nosa socie-
dade.

3.3  REFORMA DO SENADO

O Partido Animalista-PACMA quere facer cumprir 

o obxectivo que a propia Constitución definiu 

como as principais funcións do Senado: ser unha 

cámara de representación territorial e unha cáma-

ra de segunda lectura para as leis aprobadas no 

Parlamento español. 

Propoñemos:

 Converter ao Senado nunha cámara de re-
presentación territorial real con todos os se-
nadores electos e crear unha Conferencia de 
presidentes das Comunidades autónomas que 
poidan participar nas sesións plenarias do Se-
nado con carácter estable.

 Reformar en profundidade o regulamento 
desta cámara para unha maior integración 
das Comunidades Autónomas. Esta reforma 
hanos de servir para reforzar as relacións inter-
gobernamentais entre o Estado e as diferentes 
comunidades autónomas e mesmo a participa-
ción destas nas tomas de decisións, elección de 
cargos públicos e altos representantes.  

 Converter o Senado nunha cámara de primei-
ra lectura para temas de ámbito autonómico, 
onde negociar un novo modelo de financia-
mento autonómico, un diálogo continuo entre 
as propias comunidades e entre estas e o Es-
tado. O Senado converteríase nun órgano de 
coordinación, colaboración e participación das 
Comunidades Autónomas no ámbito estatal e 
europeo.

3.4  SUPRESIÓN DAS DEPUTACIÓNS 
PROVINCIAIS

As funcións actuais que desempeñan as Deputa-

cións  e que son asignadas na Lei de Bases do Réxi-

me Local (1985) e na nova Lei de racionalización e 

sustentabilidade da administración local (2013) é 

a asistencia, cooperación e prestación de servizos 

públicos de carácter supramunicipal. Na maioría 

de casos duplica as funcións e competencias das 

propias comunidades autónomas, ademais de 

que os representantes das Deputacións non son 

elixidos directamente pola cidadanía. 
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Propoñemos:

 Reformar a Lei de Bases de Réxime Local su-
primindo as deputacións provinciais  e evitan-
do desta forma a dobre administración.

 Crear un órgano paritario de colaboración 
entre o Goberno da Comunidade Autónoma e 
as entidades locais, con carácter deliberativo 
ou consultivo e mesmo executivo para deter-
minadas materias segundo marque a nova 
lei.  Hai que destacar que a reforma das Depu-
tacións vai ligada á dos concellos, pois para al-
gúns de pequeno tamaño son necesarias estas 
institucións para poder levar a cabo funciones 
básicas como a recollida de lixos ou a xestión 
de bombeiros. Nesta liña, axudaremos á fusión 
voluntaria das administracións das entidades 
locais menores para a xestión de competencias 
de forma común ou mancomunada a través de 
entes comarcais ou mancomunales que non 
supoñan a creación dunha nova estrutura ad-
ministrativa senón o compartir servizos, reducir 
gastos  e mellorar en eficacia.

3.5  REFORMA DA LEI DE INICIATIVA 
LEXISLATIVA POPULAR

Das 91 ILP´s presentadas ata agora no Parlamento 

español, só unha foi aprobada como Lei: a recla-

mación de débedas comunitarias que foi introdu-

cida na Lei de propiedade horizontal. O trámite 

e os tempos, ademais do excesivo gasto (poden 

chegar a custar 300.000 euros á Comisión Promo-

tora da ILP) dificultan moito este mecanismo de 

participación cidadá. 

Propoñemos:

 Reformar a Lei de Iniciativa Lexislativa Popu-
lar (ILP) para exercer verdadeiramente como 
mecanismo de democracia directa que permi-
ta á cidadanía a presentación de iniciativas de 
Lei no Parlamento español, avaladas por unha 
cantidade relevante e xusta de firmas.

 Expor a reforma da Lei orgánica reguladora 
da ILP en dous niveis, para facilitar as súas 
condicións e favorecer a participación. O pri-
meiro busca un cambio nos requisitos: reducir o 
número de firmas, ampliar o dereito a maiores 
de 16 anos e estranxeiros con residencia legal 
en España, aumentar o tempo de recollida de 
firmas e facilitar a representación da Comisión 
promotora no proceso lexislativo, podendo de-
fendela ante os diferentes parlamentos. 

 Un segundo nivel faría referencia aos contidos: 
eliminar a prohibición de ILP para leis orgáni-
cas, incluso a reforma constitucional, admitir 
a posibilidade de realizar un referendo por ILP, 
posibilitar a presentación dun recurso ante o 
Tribunal Constitucional se non se admite a trá-
mite dita ILP ou  suprimir a imposibilidade de 
ILP se está a se tramitar en calquera das súas 
fases unha lei similar.

 Reformar o Regulamento das Cortes Xerais 
para crear ou mellorar os mecanismos de 
participación (Comisión de peticións) que per-
mitan sesións periódicas onde se poida escoitar 
a persoas peticionarias e discutir as súas pro-
postas.
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3.6.1  REFORMA DA LEI DE PARTIDOS

O Partido Animalista-PACMA  aposta por unha 

transparencia real na actividade dos partidos po-

líticos e polo total acceso á información das súas 

contas e doazóns, tanto deles como das súas fun-

dacións.

Propoñemos:

 Reformar a Lei de partidos e a Lei de Transpa-
rencia.

 Elaborar unha lista de supostos en que se 
pode denegar a subvención estatal aos parti-
dos políticos por contravenir os principios de-
mocráticos.

 Crear un límite nas doazóns a fundacións vin-
culadas a partidos.

 Eliminar a prescrición, transcorridos catro 
anos, das infraccións en delitos económicos de 
partidos e fundacións.

 Aumentar o control da contabilidade dos par-
tidos. 

 Establecer que os membros do Tribunal de 
Contas sexan xuristas e economistas de ca-
rreira, sen estar designados polos partidos po-
líticos. 

 Establecer a incompatibilidade de cargos 
electos municipais, parlamentarios nacionais 
e autonómicos e a redución do número de asis-
tentes por parlamentario e grupo.

3.6.2  REFORMA DA LEI 
DE TRANSPARENCIA

 Reformar a Lei Provisional do 18 de xuño de 
1870 para que as decisións sobre os indultos 
trasládense ao poder xudicial e  fáganse públi-
cas  todas as denegacións, así como os argu-
mentos nos que se apoia o Goberno en cada 
caso para concedelos ou non. 

 Obrigar á publicación da repartición de pu-
blicidade institucional por cabeceiras de me-
dios, e os criterios tidos en conta para estable-
cer a distribución dos anuncios.

 Habilitar por parte do  Ministerio de Sanida-
de dunha fonte pública de información con 
todos os detalles sobre medicamentos adqui-
ridos, as cantidades exactas, período e ámbito 
xeográfico de distribución, os provedores, os 
prezos, a duración dos contratos e os acordos 
de distribución ou compra coas comunidades 
autónomas. Tamén a publicación das nego-
ciacións entre as administracións públicas e as 
farmacéuticas e o detalle dos custos de I+D que 
se usan como argumento nas negociacións.

 Reformar  a Lei de Conflitos de Intereses para 
aumentar as sancións, incluídas a suspensión de 
emprego e soldo para evitar as portas giratorias.

 Esixir a publicación da execución orzamen-
taria ao mesmo nivel de detalle e coa mesma 
estrutura que os Orzamentos Xerais do Estado, 
así como a creación dunha capa de control sobre 
a execución orzamentaria, por exemplo, vía co-
misión parlamentaria pública, de forma trimes-
tral, para informar das razóns dos desvíos. 
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 Crear un organismo de control dentro da Co-
misión Nacional dos Mercados e a Competen-
cia (CNMC), que analice os contratos públicos e 
que deberá contar cunha caixa de correos cida-
dá que permita emprender investigacións tras 
a denuncia de calquera persoa, non só os parti-
cipantes no proceso de adxudicación. Ademais, 
a creación dunha figura de control cidadán nas 
mesas de adxudicación de contratos de regula-
ción harmonizada. 

 Esixir a publicación das axendas de traballo 
completas de altos cargos (poder executivo) 
e deputados ou senadores (poder lexislativo), 
que inclúa  todas as reunións profesionais fóra 
daquelas que teñan que ver con asuntos vincu-
lados á seguridade nacional ou poña en perigo 
a seguridade das persoas implicadas. Informa-
rase dos interlocutores, o motivo da reunión, 
os documentos tratados (xa sexa en persoa ou 
enviados por outro medio) e o impacto deses 
documentos na normativa final. Creación dun 
rexistro de grupos de interese que inclúa a to-
das as persoas -sen excepción- que, en repre-
sentación propia ou de terceiros, reúnanse con 
representantes políticos para tentar influenciar 
na tramitación dunha norma ou negocien pre-
zos ou outro tipo de colaboracións con eles.

 Declarar na Reforma da  Lei de Transparencia 
o acceso á información como un dereito fun-
damental e a eliminación de excepcións vagas 
e pouco xustificadas, como os intereses econó-
micos e comerciais.

 Reformar a páxina web do BORME (Boletín 
Oficial do Rexistro Mercantil) para que per-
mita consultar, de forma gratuíta, online e in-
cluíndo un buscador por compañía, a informa-
ción básica de empresas e sociedades contida 
nos rexistro mercantís, así como a súa procura: 
razón social, dirección, sector de actividade, 
nomes anteriores da empresa, propietarios, 
altas e baixas de directivos e administradores, 
estado, data de entrega de contas e historial de 
presentación de documentos, así como os do-
cumentos asociados.

 http://propuestas.civio.es/

3.7  DERROGACIÓN DE DETERMINADOS ACOR-
DOS ENTRE O ESTADO ESPAÑOL 
E A SANTA SÉ

Derrogación do Acordo Internacional entre o Es-

tado Español e a Santa Sé sobre Ensino e Asun-

tos Culturais e o Acordo entre o Estado Español 

e a Santa Sé sobre Asuntos Económicos, do 3 de 

xaneiro de 1979, e calquera outro convenio e /

ou acordo institucional que privilexie ou vincule 

á Igrexa coas administracións públicas e o Estado.

3.8  DERROGACIÓN DA ACTUAL LEI ORGÁNICA 
DE SEGURIDADE CIDADÁ

O Partido Animalista- PACMA propón a derroga-

ción desta lei, popularmente coñecida como Lei 

mordaza, que restrinxe de maneira innecesaria e 

desproporcionada liberdades básicas da cidada-

nía como a liberdade de reunión pacífica, de ex-

presión e información.
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4/ ECONOMÍA, 
EMPREGO E VIVENDA

4.1  REACTIVACIÓN RESPONSABLE 
DA ECONOMÍA

A reactivación da economía española debe par-

tir da procura de sectores onde o noso país pode 

achegar un valor engadido sustentable, á vez que 

se sostén e protexe outros sectores necesarios 

para o noso benestar. Neste sentido, considera-

mos importante fomentar sectores da economía 

española que poidan ser estratéxicos para a crea-

ción de emprego e de riqueza a nivel nacional. 

Propoñemos:

 Aproveitar o gran potencial co que conta o 
país para liderar o cambio do modelo ener-
xético cara a un que se apoie sobre enerxías 
limpas e renovables. Apoiar a innovación e o 
desenvolvemento neste sector, que ademais 
posibilita a creación de novos empregos. Pro-
mover o desenvolvemento de enerxías limpas, 
especialmente a solar, non só no sector enerxé-
tico senón tamén no transporte, ofrecendo axu-
das á investigación e subvencións para quen 
demande xerar este tipo de enerxías.

 Estimular o sector turístico, pero facendo 
unha forte revalorización do turismo cultural, 
tradicional ou folclórico e rural (tanto para 
turistas domésticos como internacionais). 
Isto pode axudar a dinamizar sectores e rexións 
(zonas rurais frecuentemente abandonadas) 
que ata agora permaneceron menos favoreci-
dos polo interese turístico, á vez que contribúe 

a manter vivo o legado non só histórico senón 
tamén cultural e naturalde o noso país.

 Revitalizar os sectores agrícolas locais e 
rexionais, potenciando o consumo agrícola 
nacional e local seguindo os criterios dunha 
maior seguridade alimentaria para as cidades 
e a redución do impacto ambiental do noso 
consumo alimenticio. 

 Fomentar a inclusión de criterios ambientais 
e sociais na economía. Para iso proponse im-
pulsar certificacións do ben común que cuali-
fiquen ás empresas e os seus produtos segun-
do o impacto que teñen sobre a sociedade e o 
medioambiente, para que o mercado poida re-
compensar ás empresas responsables e penali-
zar a quen non o son. Algúns criterios poderían 
incluír as condicións laborais dos empregados, 
o fomento da asociación dos mesmos como so-
cios traballadores, o investimento de parte das 
ganancias no mejoramiento da comunidade 
onde se atopan, a utilización de métodos con 
baixo impacto ambiental, o comercio xusto, 
etc. Estes criterios tamén se terán en conta á 
hora de ofrecer axudas ao emprendimiento, e 
poderían resultar en beneficios fiscais. 

 
 Establecer a implantación  dun plan de Res-

ponsabilidade Social baseada no Respecto 
(RSR) que comprometa publicamente ás em-
presas, organizacións e entidades a estudar 
xunto cos afectados ou implicados nun proxec-
to, os impactos provocados pola súa actividade 
e definir as medidas para minimizalos.

4 / ECONOMÍA, EMPREGO E VIVENDA

POLOS ANIMAIS, O MEDIO AMBIENTE
   E A XUSTIZA SOCIAL



PROGRAMA ELECTORAL ELECCIÓNS XERAIS  20 DE XUÑO DE 2016 / 38

A súa voz, O teu VOTO
POLOS ANIMAIS,
   O MEDIO AMBIENTE
      E A XUSTIZA SOCIAL

(ir ao índice)

 Fomentar a banca ética e socialmente res-
ponsable. O sector financeiro pon a disposi-
ción de quen quere crear riqueza o diñeiro que 
outros teñen inmobilizado. Por este motivo 
cremos que as entidades financeiras deberían 
ser instrumentos para construír unha socieda-
de máis próspera. Con todo, moitas veces por 
maximizar as súas propias ganancias,  utilizan 
ese diñeiro de forma irresponsable e pouco éti-
ca. Neste sentido parécenos importante apoiar 
a aquelas entidades que decidan facer un uso 
socialmente responsable dos seus fondos  e só 
realizar contratos públicos con aquelas que de-
mostren estándares éticos máis elevados.

 Fomentar a creación de novas empresas e o 
crecemento das Pemes, onde se crea maior 
cantidade de traballo. Para iso propoñemos 
unha redución do imposto de sociedades para 
Pemes e o IVE para autónomos.

 Desincentivar e poñer límites ao investimento 
en ladrillo para que ese capital empréguese 
en actividades máis produtivas, especialmen-
te en canto poida entrar en conflito co dereito 
á vivenda das persoas, como é o caso do incre-
mento artificial dos prezos.  

 Fomentar o investimento, tanto nacional 
como internacional produtiva e desincentivar 
o investimento  que se apoia na especulación 
desvinculada de procesos de creación de ri-
queza real. Para iso, consideramos importante 
implementar un imposto sobre as transaccións 
financeiras entre países que supoñen unha en-
trada e saída rápida de capitais, desestabilizan-
do a economía real, tal como estase estudando 
actualmente no Parlamento Europeo.

 Facer unha auditoría da débeda pública e  
unha revisión das condicións de pago para 
liberar fondos que poidan cubrir o pago de ser-
vizos públicos necesarios e beneficiosos para a 
economía do país.

4.2  XUSTIZA SOCIAL E ECONÓMICA

Estamos nun momento histórico onde a des-

igualdade social é  unha realidade de crecente 

impacto, e onde a ameaza de que afecte de forma 

profunda ás estruturas sociais e democráticas que 

fomos construíndo ao longo de décadas de esfor-

zo e compromiso faise cada vez maior.

Propoñemos:

4.2.1  XUSTIZA REDISTRIBUTIVA

 Loitar contra os paraísos fiscais, prohibindo 
concesións públicas a empresas que utilicen 
paraísos fiscais e promovendo unha harmoni-
zación normativa internacional de loita contra 
a evasión fiscal. 

 Loitar contra a evasión de impostos das no-
sas empresas non só no noso territorio, senón 
alí onde teñan actividades económicas. Nes-
te sentido faise necesario promover acordos e 
normas internacionais en contra dos paraísos 
fiscais e a evasión fiscal.

 Garantir a progresividad do sistema fiscal, 
reevaluando as deducións existentes (sobre 
todo no imposto de sociedades), as categorías 
definidas no IVE, e os tipos do IRPF.
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 Establecer un imposto sobre a herdanza apli-
cable só a grandes sumas, que fose competen-
cia do Estado e non das comunidades autóno-
mas para evitar arbitraxe fiscal. 

 Incrementar gradualmente o salario mínimo 
interprofesional (SMI) para que  garanta uns 
mínimos niveis de vida necesarios  e achéguese 
a estándares europeos.

 Aumentar o investimento público en educa-
ción e sanidade, as cales non só cumpren unha 
función determinante para o crecemento do 
país senón tamén para a igualdade social. É ne-
cesario destinar outros fondos públicos, como, 
por exemplo, os que se empregan para manter 
a tauromaquia, os cargos públicos innecesarios 
ou o gasto en defensa, a estes servizos funda-
mentais.

 Garantir a atención sanitaria a calquera ser 
humano, independentemente do seu status le-
gal.  

 Posibilitar o acceso universal á educación 
superior, aínda que debe reforzarse devandito 
acceso en base a méritos, aumentando o nivel 
de esixencia das carreiras para que supoñan un 
verdadeiro incremento das capacidades inte-
lectuais. 

 Potenciar  as alternativas profesionais que 
non impliquen o estudo dunha carreira uni-
versitaria para reducir a brecha salarial exis-
tente entre estas dúas opcións.

4.2.2  DEREITOS LABORAIS

 Derrogar a Reforma Laboral aprobada polo 
Partido Popular na pasada lexislatura, para 
recuperar os dereitos dos traballadores que 
foron afectados por ela. Devolver as condi-
cións previas a esta reforma en canto a indem-
nizacións por despedimentos improcedentes: 
45 días por ano traballado.

 Establecer regulacións sobre as prácticas en 
empresa e as bolsas laborais para que non 
sexan formas de traballo gratuíto, senón que 
cumpran uns estándares de calidade e uns pra-
zos limitados.

 Eliminar a discriminación laboral da muller,  
logrando  igualdade de salarios e de posibili-
dades de ascensos profesionais a igual traballo 
realizado. 

4.2.3  XUSTIZA ECONÓMICA INTERNACIONAL

 Reforzar e revisar a Cooperación Internacio-
nal ao Desenvolvemento, salientando o papel 
da avaliación das políticas e proxectos de coo-
peración, redefinindo sectores e países priorita-
rios, e adoptando un enfoque de Coherencia de 
Políticas para o Desenvolvemento. O cal supo-
ñerá, ademais dunha cooperación máis eficaz, 
un aforro de recursos económicos.

 Reducir os impostos que se cobran á importa-
ción desde países en vías de desenvolvemen-
to, xa se trate de materias primas ou de produ-
tos elaborados.
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 Apoiar a proposta de Academics Caseta Aga-
inst Poverty para a creación dun fondo inter-
nacional para compensar os descubrimentos 
e avances médicos (especialmente para enfer-
midades que non son rendibles porque afectan 
principalmente a países do terceiro mundo: 
Malaria, Ébola, etc.), de tal forma que se elimi-
nen ou reduzan  as patentes dos medicamentos 
destinados ás devanditas enfermidades, conse-
guindo á vez que  as farmacéuticas continúen 
tendo incentivos para a investigación, a condi-
ción de que non se utilicen animais nas devan-
ditas investigacións.

4.2.4  DEMOCRATIZAR A ECONOMÍA

 Lograr unha maior democratización do Ban-
co Central Europeo (BCE), de tal forma que as 
súas decisións máis importantes, sobre todo 
aquelas que afecten directamente á poboación, 
estean vinculadas a algún tipo de supervisión 
por parte do Parlamento Europeo.

 Conseguir que os orzamentos públicos sexan 
revisables e transparentes a nivel distrito, 
municipio e  no menor tempo posible tamén a 
nivel nacional, para fomentar unha maior par-
ticipación informada da cidadanía na xestión 
dos servizos públicos e da contorna económica.

 Potenciar que as decisións en asuntos econó-
micos tómense tamén a nivel municipal. Sen 
renunciar á importancia crecente que ten a es-
fera nacional e internacional, cremos que estas 
instancias ?superiores? deberían ser permea-
bles ante a realidade vivida nas esferas locais e 
ante as decisións que estas tomen.

4.2.5  SISTEMA ECONÓMICO

 Defender a transición urxente cara a un siste-
ma económico nacional e internacional que 
entenda que á economía non só incúmbelle a 
xestión do diñeiro e os capitais, senón que sai-
ba e asuma que toda actividade económica 
insérese nunha contorna física-natural e nun 
contexto social. Os obxectivos económicos non 
poden entenderse xa á marxe do impacto am-
biental e social que xeren. Consideramos que a 
teoría económica ha desatendido ata agora a 
xeración de residuos como parte do ciclo pro-
dutivo e do proceso económico, subestimando 
os custos asociados á produción e dando lugar 
ao problema da deterioración e degradación 
da contorna natural. Cremos que é importante 
introducir este aspecto na percepción que te-
mos da economía, e para iso propoñemos que 
se incorpore parte dos custos de tratamento 
dos residuos (se non todos) nas distintas fases 
anteriores do proceso produtivo.

 Defender a incorporación progresiva, em-
pezando polos máis urxentes, dos custos 
derivados dos impactos ambientais que se 
produzan ao longo de todo o ciclo produtivo 
(extracción, transformación, transporte, alma-
cenamento, venda, residuos) ao prezo dos bens 
(principalmente aqueles que se refiran á emi-
sión de gases efecto ?invernadoiro?, xeración 
de residuos non biodegradables, contamina-
ción da auga e sobreexplotación de recursos 
agotables), así como a prohibición activa dal-
gúns destes impactos.
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 Defender a procura doutros medidores do 
benestar social e económico, quitando a hexe-
monía que exerceu o PIB no deseño das nosas 
políticas económicas.

  Incentivar fiscalmente as empresas españo-
las responsables e respectuosas cos animais, 
o medio ambiente  e que garantan dereitos 
adicionais aos mínimos establecidos legal-
mente para os seus traballadores. Crear un 
protocolo e etiquetaxe especial para as em-
presas con beneficios fiscais e adxudicación de 
puntos en caso de concursos públicos.

 Reformar a lei de Contratos do Sector Públi-
co para a introdución nos pregos adminis-
trativos dos concursos públicos dun baremo 
adicional beneficioso para empresas éticas. 
Enténdense como tales aquelas que  garantan 
dereitos adicionais aos traballadores e respec-
ten o medio ambiente e os animais.

4.3  FOMENTO DO I+D+I

O desenvolvemento de iniciativas de calidade en 

I+D+i é fundamental para avanzar cara a unha 

sociedade mellor. A investigación e a tecnoloxía 

poden e deben usarse como ferramentas funda-

mentais para xerar emprego, tendo en conta cri-

terios éticos no desenvolvemento e aplicación da 

política tecnolóxica e industrial. 

Propoñemos:

 Poñer en marcha programas de apoio á cien-
cia e formación de mozos investigadores.

 Colaborar con investigacións pioneiras vin-
culadas a sectores económicos emerxentes 
ou consolidados. Estas colaboracións perse-
guirán poñer ao servizo dos investigadores os 
nosos recursos enerxéticos, tecnolóxicos e na-
turais sempre que sexan respectuosos co medio 
ambiente e non prexudiquen aos animais.

 Crear e promover un portal dixital de refe-
rencia que unifique e difunda as investigacións 
realizadas nas universidades públicas.

 Poñer en marcha un ciclo periódico e itine-
rante de conferencias sobre investigación e in-
novación en todos os campos do coñecemento.

 Potenciar o sistema de ciencia e tecnoloxía, 
para ter universidades grandes con elevado po-
der de atracción de talento e financiamento.

 Fomentar desde os poderes públicos a in-
corporación da ética(E) como complemento 
indispensable da fórmula tradicional I+D+I, 
resultando así unha nova forma de entender as 
políticas  científicas e tecnolóxicas en función 
de I+D+I+E.

4.4  PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CHOQUE E 
IMPULSO PARA O EMPREGO

Resulta fundamental e imprescindible poñer en 

marcha un plan de choque para reducir a secuela 

do desemprego, que está a levar a moitas persoas 

a situacións de vulnerabilidade extrema.
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Propoñemos:

 Crear unha liña de crédito a Interese Cero 
para parados que desexen auto empregarse 
ou crear pemes, destinada á compra de mate-
rial informático, vehículos, aluguer de oficina 
ou ferramentas necesarias para o desenvolve-
mento da actividade laboral que queiran em-
prender, priorizando especialmente o investi-
mento en todos os sectores capaces de xerar o 
denominado ?emprego verde?, como é o caso 
das enerxías renovables,  a rehabilitación ener-
xética de vivendas, a agricultura ecolóxica, etc.  
Para evitar a fraude farase un seguimento se-
mestral das axudas concedidas e  o desenvolve-
mento dos negocios apoiados.

  Asegurar as pensións. En liña coa nosa filo-
sofía de protexer os dereitos e os intereses dos 
máis vulnerables, PACMA propón promover 
unha reforma da Constitución que inclúa a 
prohibición expresa de que calquera goberno, 
actual ou futuro, poida tocar, recortar ou priva-
tizar o sistema público de pensións, non contri-
butivas ou de xubilación. Un artigo que recolla 
como obrigación constitucional o mantemen-
to do poder adquisitivo real das pensións, e por 
tanto a imposibilidade de que ningún tipo de 
medida, xa sexan recortes, subidas de impos-
tos, copagos, aumento das tarifas dos servizos 
básicos ou calquera outra poida afectar as pen-
sións, excepto aquelas que sexan favorables 
para elas.

 Articular e poñer  en marcha, no prazo máxi-
mo dun ano, dun Plan Nacional de Emprego 
Verde, que promova e apoie actuacións empre-
sariais destinadas á creación de empregos ver-
des.

 Conceder un abono de transporte gratuíto 
para todas as persoas en procura de empre-
go. 

 Desenvolver con fondos públicos dunha liña 
de formación, para a reconversión e adapta-
ción dos futuros traballadores ás novas realida-
des sociais e demandas do mercado laboral. 

 Facer unha auditoría real do número de des-
empregados e persoas con contratos lixo e sa-
larios precarios. 

 Facer un seguimento personalizado de cada 
caso por parte dos axentes das oficinas de 
emprego, para o desenvolvemento dunha 
procura de emprego activa e eficaz, así como o 
apoio individualizado á  mesma.

4.5  CREACIÓN DE CENTROS 
DE RENDEMENTO PARA OS 
SOPORTES ECONÓMICOS

Apoiamos a creación de espazos onde os ámbitos 

universitario e empresarial cooperen para desen-

volver e impulsar iniciativas económicas xeradoras 

de emprego de calidade. Nos centros ofrecerase 

formación profesional, facilitarase a investigación 

universitaria,  fomentarase o investimento privado 

a través de viveiros para novas empresas e poñe-

ranse salas de investigación a disposición daque-

las empresas que as demanden.
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4.6  DEFENSA DA AGRICULTURA

Apostamos claramente pola defensa e o apoio á 

agricultura, en contraposición ás millonarias sub-

vencións que se conceden actualmente á gande-

ría e á pesca. 

Propoñemos:

 Esixir ante a Unión Europea que a Política 
Agraria Común adopte medidas eficaces para 
garantir o futuro da agricultura sustentable no 
noso país.

 Fomentar unha agricultura sustentable (é 
dicir: economicamente viable, socialmente 
beneficiosa e ambientalmente responsable), 
que favoreza a continuidade desta actividade 
no tempo e o respecto ás necesidades dos ani-
mais.

 Fomentar as subvencións á agricultura sus-
tentable en detrimento de as que recibe a gan-
dería.

 Poñer en marcha medidas de apoio para o al-
macenamento e a conservación dos produtos 
hortofrutícolas.

 Garantir unha maior transparencia na co-
mercialización dos produtos agrícolas, cun 
aumento no grao de participación do sector 
agrícola no proceso.

 Rehabilitar os chans de uso agrícola prexudi-
cados pola actividade económica tradicional.

 Despenalizar impositivamente e subvencio-
nar as enerxías renovables nas que se susten-
tan os sistemas de rega intelixentes de presión 
e caudal constante, que aforran auga, son sus-
tentables, eficientes e ecolóxicos.

4.7  LOITA CONTRA A FRAUDE FISCAL 
E A CORRUPCIÓN

O Partido Animalista PACMA considera prioritario  

reforzar a loita contra a fraude e a corrupción. 

Propoñemos:

 Reformar a Lei de partidos e a Lei de Transpa-
rencia.

 Aumentar as sancións por delitos económi-
cos.

 Elaborar unha Lei contra a evasión fiscal cos 
obxectivos de: reducir á metade o nivel de 
evasión e elusión fiscal de maneira xeral e en 
particular das grandes empresas; erradicar o 
uso abusivo dos paraísos fiscais; lograr que se 
eleve o tipo efectivo das grandes empresas ata 
achegalo ao tipo nominal en vigor e superar a 
presión fiscal efectiva soportada polas pemes ; 
lograr que as grandes empresas españolas pa-
guen a parte xusta que lles corresponde en Es-
paña e fóra das nosas fronteiras, especialmente 
nos países en desenvolvemento nos que ope-
ran.
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 Desenvolver sistemas fiscais xustos, levando a 
cabo reformas fiscais progresivas, que inclúan 
impostos á acumulación de riqueza e unha 
Taxa sobre as Transaccións Financeiras; facen-
do  fronte á evasión e elusión fiscal, mellorando 
a transparencia e o intercambio de informa-
ción financeira e desenvolvendo novas leis in-
ternacionais sobre fiscalidade que inclúan os 
paraísos fiscais.

 https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/si-
tes/default/files/documentos/files/Elecciones-
2015PosicionamientoFiscalidad.pdf

 http://www.oxfamintermon.org/sites/default/
files/documentos/files/bp174-cautionary-tale-
austerity-inequality-europe-120913-combi-
ned-es.pdf

4.8  REDUCIÓN DE CARGOS DE CONFIANZA

Desde o Partido Animalista apostamos pola redu-

ción cuantiosa e constatable dos denominados 

cargos de confianza, así como pola transparencia 

total dos devanditos  cargos,  debendo facerse 

público o seu perfil, CV e méritos tidos en conta 

para a súa selección. 

4.9  DEREITO Á VIVENDA

Apoiamos o desenvolvemento de plans para ga-

rantir a vivenda a todos os cidadáns, e poñer fin 

aos desafiuzamentos de familias sen recursos, as 

cales, en moitos casos,  ademais de perder os seus 

fogares teñen que facer fronte  durante anos á dé-

beda hipotecaria restante. 

Propoñemos:

 Propiciar a creación dunha plataforma Par-
lamento-entidades financeiras, para abordar 
integral e profundamente a modernización 
da Lei Hipotecaria vixente. Dita moderniza-
ción debe dar lugar a unha nova Lei Hipoteca-
ria no prazo máximo dun ano.

 Aplicar un imposto específico e elevado por 
tenencia de vivendas  baleiras a entidades 
financeiras e  empresas,  cuxo falta de paga-
mento reiterada sería motivo de expropia-
ción destes inmobles. Esta circunstancia  só 
veríase interrompida pola posta  do inmoble en 
aluguer  durante un período de máis de 6 me-
ses. O imposto así recadado destinaríase a fins 
sociais, encamiñados a proporcionar vivenda a 
cidadáns sen recursos para acceder a ela.

 Entregar á Administración Pública aquelas 
vivendas baleiras destas entidades, que non 
atendan á función social á que deberían estar 
destinadas, co obxectivo de que a Administra-
ción as poida poñer á venda en condicións van-
taxosas a familias con dificultades económicas 
ou arrendalas cun prezo de aluguer social.

4.10  ACCESO A SUBMINISTRACIÓNS BÁSICAS 
DE AUGA, LUZ E GAS

Defendemos que se garanta o acceso a estes ser-

vizos ás persoas en situación de vulnerabilidade. 

Propoñemos:

 Expor acordos ou convenios coas compañías de 
subministración, co obxectivo de establecer liñas de 
axudas e bonos sociais para persoas vulnerables.
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4.11  GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS PARA 
UNHA VIDA DIGNA, DE DEREITOS 
BÁSICOS E DE IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES PARA TODAS 
AS PERSOAS

En España, unha de cada catro persoas atópase 

actualmente en risco de pobreza ou exclusión 

social, é dicir, sofre carencias severas e/ou non 

dispón de ingresos suficientes para desenvolver 

unha vida digna. A iso sumamos, que as políticas 

de protección social, que apoian ás persoas máis 

vulnerables, son as que sufriron os recortes máis 

drásticos desde o inicio da crise. O gasto público 

en Servizos Sociais Básicos (que inclúen pensións, 

servizos sociais e promoción social, fomento do 

emprego, desemprego e vivenda) reduciuse nun 

22,6% entre o ano 2000 e o ano 2015. 

O Partido Animalista-PACMA traballa para superar 

o  drama social que actualmente viven no noso 

país  moitas persoas, por iso

Propoñemos:

 Garantir uns ingresos mínimos a todos os 
fogares que o necesiten, establecendo como 
referencia o nivel da RMI do País Vasco. Estes 
ingresos mínimos serían tanto para as persoas 
que non teñen ingresos , como para quen,  aín-
da tendo ingresos, estes non  lles permiten cu-
brir as súas necesidades básicas.

 Garantir o chan acordado para estes i ingre-
sos mínimos, de maneira que alcance a todos 
os fogares que os necesiten sen distinción do 
lugar de residencia dentro de España.

 Partindo do sistema de mínimos acordado a 
nivel estatal, desde as distintas Comunidades 
Autónomas poderíanse expor melloras.

 Aumentar os orzamentos, estatal e autonó-
micos, destinados a Rendas Mínimas e Pro-
tección Social, para garantir a cobertura para 
todas as persoas solicitantes que cumpran os 
requisitos establecidos.

 Incluír os dereitos á educación, a saúde e a 
protección social (que inclúa un sistema de 
garantías de ingresos mínimos) no debate so-
bre a futura reforma constitucional como dere-
itos fundamentais e universais. 

 Asegurar o dereito a unha educación pública 
e a cobertura sanitaria universal.

 Reverter a tendencia á baixa da partida de 
Servizos Sociais e Protección Social.  

 Garantir o dereito á vivenda.

 Implantar medidas de acceso ao emprego, 
garantindo que os empregos creados sexan 
dignos, así como destinar partidas orzamenta-
rias específicas a políticas de acceso ao empre-
go.

 https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/
sites/default/files/documentos/files/Eleccio-
nes2015PosicionamientoProteccionSocial.
pdf
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5/ SANIDADE E EDUCACIÓN 

5.1  APOIO Á SANIDADE 
E EDUCACIÓN PÚBLICAS

Especialmente na última lexislatura, o goberno 

do Partido Popular e o Consello da Unión Euro-

pea han fomentado e desenvolvido políticas de 

recortes na sanidade e educación públicas que ti-

veron efectos negativos na maioría da poboación. 

A introdución do copago sanitario, a exclusión 

da sanidade ás persoas inmigrantes en situación 

administrativa irregular, a supresión de prazas de 

profesores na educación pública, o forte aumento 

nas taxas universitarias, os recorte en bolsas e a 

contía das mesmas, a supresión de liñas de inves-

tigación e proxectos de I+D, etc. son só algunhas 

das medidas de dicha políticas de recortes.

O Partido Animalista-PACMA aposta por unha sa-

nidade e educación públicas, de calidade e uni-

versais, que garantan os  dereitos básicos da cida-

danía, que xeren o progreso de todas as persoas e 

posibiliten unha maior igualdade de oportunida-

des na sociedade.  

Propoñemos:

 Incrementar os recursos destinados a ambos  
os sectores públicos nos Orzamentos Xerais 
do Estado, retirando o importe equivalente de 
determinadas partidas orzamentarias,  como 
a compra de armamento e investigación mili-
tar,  as subvencións á Igrexa católica ou o apoio 
económico con diñeiro público á tauromaquia.

 Crear unha comisión de traballo con axentes 
sociais e organizacións sanitarias e educati-
vas, que analice e elabore unha listaxe de me-
didas dirixidas a recuperar os niveis de calidade 
anteriores ás políticas de recortes e a mellorar 
os servizos públicos.

5.2  RECUPERACIÓN DA 
SANIDADE PÚBLICA

Consideramos que deben tomarse medidas ur-

xentes para reverter a situación de precariedade 

sanitaria.

Propoñemos:

 Garantir o acceso á sanidade universal a todo 
aquel que  o necesite.

 Paralizar os programas de privatización de 
hospitais e servizos sanitarios.

 Incrementar o orzamento dedicado a sanida-
de, en especial  o destinado  á Atención Prima-
ria e a Rede Hospitalaria.

 Aplicar medidas urxentes para combater os 
efectos da pobreza infantil sobre a saúde des-
te fráxil segmento da poboación, no contexto 
da crise económica e social actual. A Socieda-
de Española de Saúde Pública e Administración 
Sanitaria (SAIBAS) advirte  que nos últimos 
anos o Estado reduciu de maneira significativa 
os orzamentos para a atención infantil;  na ac-
tualidade é de só un 1,4% do PIB español, cando 
a media europea está nun 2,2%.
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 Aumentar  as prazas públicas de residencias 
para a terceira idade, discapacitados e enfer-
mos crónicos.

 Extender os servizos de saúde mental e o 
apoio aos familiares.

 Actualizar os plans de continxencia e acción 
ante posibles epidemias, incluída a instala-
ción de centros con nivel máximo de bioseguri-
dad.

 Fomentar constantes campañas de promo-
ción da saúde e prevención sanitaria dirixidas 
a toda a sociedade.

 Garantir en todos os postos de traballo o 
cumprimento das condicións de seguridade 
e saúde laboral, ampliando as competencias 
dos delegados e membros dos comités de pre-
vención de riscos laborais,  así como  a creación 
dun rexistro de empresas sancionadas con este 
motivo.

5.3  FOMENTO DA EDUCACIÓN

A educación pública de calidade é un dereito de 

todos, necesario e insubstituíble para avanzar cara 

a unha sociedade máis xusta.

Propoñemos:

 Derrogar a Lei Orgánica para a Mellora da 
Calidade Educativa (LOMCE) e elaboración 
dunha nova lei co consenso de todos  os parti-
dos políticos, a comunidade educativa e a so-
ciedade.

 Aumentar os limiares económicos das bolsas 
e o número das mesmas en todos os tramos 
educativos.

 Crear  unha rede de educación pública infan-
til de 0 a 3 anos.

 Permitila gratuidade e o libre acceso a libros 
de texto en Educación Primaria, Secundaria e 
Bacharelato.

 Permitilo transporte e o menú escolar gratuí-
to para familias que demostren non poder facer 
fronte a estes  gastos escolares.

 Garantir a atención temperá aos menores 
con diversidade funcional e ás súas familias. O 
modelo educativo debe ser inclusivo e buscar 
a escolarización en centros ordinarios deste 
alumnado.

 Promover a detección precoz dos malos tra-
tos infantís no ámbito escolar e dos Servizos 
Sociais, a través da creación dun equipo multi-
disciplinar de ámbito l provincial. 

 Apoiar o labor das bibliotecas públicas para 
garantir o acceso á cultura.

 Crear un plan de acción para fomentar a in-
vestigación civil nas Universidades e  centros de 
investigación.
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6/ CULTURA E NOVAS
TECNOLOXÍAS

6.1  SUPRESIÓN DO 21% DO IVE 
EN CULTURA E PROMOCIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE LECER

En setembro de 2012 o executivo do Partido Po-

pular subiu o imposto sobre o valor engadido 

(IVE) para os produtos culturais (cinemas, teatros, 

concertos en directo, exposicións, entradas de 

museos, etc.) do 8% ao 21% sendo, desde ese mo-

mento, o Estado da zona euro co IVE cultural máis 

alto (5,5% en Francia,  o 7% en Alemaña,  o 10% en 

Italia  e o 13% en Grecia  e Portugal).

O sector cultural dá emprego directo a un millón 

de persoas e supón o 4% do PIB. Despois de 3 

anos desde a subida ao 21 %, os resultados para a 

industria e o sector cultural español son desastro-

sos (diminución dos espectadores e dos ingresos, 

peches de salas de teatro e cinema, fin de compa-

ñías de teatro e danza, etc).

O Partido Animalista- PACMA está en contra de 

castigar fiscalmente á  cultura. 

Propoñemos:

 Reducir do IVE cultural aos estándares euro-
peos, porque ademais asumimos como prin-
cipio reitor a defensa dunha cultura libre e ao 
alcance de todos.

 Impulsar iniciativas culturais e de lecer sen 
sufrimento animal, tales como a promoción 
de espectáculos  deportivos,  de cinema, músi-
ca, danza, teatro, arte, etc.

 Permitilo acceso libre aos museos públicos 
para persoas sen emprego e para os mozos.

 Crear un portal online no que os mozos poi-
dan desenvolver as súas capacidades artísticas 
de calquera índole e expoñer as súas obras á 
sociedade, coa seguridade de que se protexen 
as súas autorías. A Administración promoverá e 
difundirá gratuitamente este portal.

6.2  NOVAS TECNOLOXÍAS

Consideramos que as novas tecnoloxías deben 

estar ao servizo de toda a poboación, e servir de 

mecanismo  para garantir o acceso á información 

e á cultura. 

Propoñemos:

 Otorgar un bono social para o acceso gratuíto 
a internet a calquera persoa ou familia en si-
tuación de vulnerabilidade. Desta forma redu-
cirase a súa fenda dixital co resto da sociedade.

 Introducir o uso de programas de software li-
bre na Administración sempre que sexa posible.

 Usar estándares abertos nos documentos 
electrónicos (open data) emitidos e/ou recla-
mados pola Administración.

 Publicar as ferramentas e materiais desen-
volvidos pola Administración con licenzas de 
distribución libre (GPL).
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7/   POLÍTICAS DE 
IGUALDADE

7.1  LOITA CONTRA OS DELITOS DE ODIO: 
LEI DE IGUALDADE DE TRATO E NON 
DISCRIMINACIÓN

A sociedade española é unha sociedade diversa 

e plural; a pesar diso, moitos grupos sociais son 

vítimas de discriminación ou  violencia pola súa 

idade, etnia, nacionalidade,  diversidade funcional, 

orientación sexual e identidade de xénero. Diaria-

mente moitas  persoas son acosadas, insultadas, 

vexadas publicamente e mesmo algunhas agredi-

das e, en casos extremos, asasinadas por ser cata-

logadas como diferentes.

Propoñemos:

 Recuperar a Lei de igualdade de trato e non 
discriminación. Esta Lei integral, que parte do 
dereito á non discriminación e á igualdade de 
trato en todos os ámbitos da sociedade, terá 
dúas vertentes, unha reparadora e outra pre-
ventiva, recoñecendo e identificando a proble-
mática existente, garantindo a protección e re-
paración das vítimas, así como  a persecución 
e condena dos colectivos, grupos e individuos 
agresores a través dun réxime de infraccións e 
sancións  No traballo de prevención, establece-
rase unha estratexia estatal para a formación e 
prevención no ámbito educativo, sanitario, la-
boral e nas Administracións Públicas, tanto do 
persoal adscrito aos respectivos centros como 
de usuarios e a cidadanía en xeral.

7.2  PACTO SOCIAL POLA IGUALDADE 
RETRIBUTIVA DE HOMES E MULLERES

Conseguir unha sociedade onde mulleres e ho-

mes sexamos iguais en canto a dereitos é un dos 

nosos obxectivos. Para alcanzalo, é necesario un 

pacto entre os distintos axentes sociais, a través 

do cal se combata a discriminación salarial aínda 

existente, foméntese a igualdade de oportunida-

des de ascenso laboral entre ambos os xéneros e 

promóvase a presenza de mulleres en postos de 

responsabilidade.

7.3  TRATAMENTO INTEGRA 
DAS MULLERES QUE SOFREN 
VIOLENCIA DE XÉNERO

Cada ano son asasinadas decenas de mulleres no 

noso país. A difícil erradicación da violencia de 

xénero na sociedade española, coa aprobación 

fai xa máis dunha década da Lei Integral contra a 

Violencia de Xénero, fai que nos cuestionemos a 

súa eficacia.

Propoñemos:

 Mellorar os mecanismos de protección para 
as vítimas. Estas melloras han de pasar por ar-
ticular nos orzamentos xerais plans de axudas 
económicas para as vítimas, que lles permitan 
reconstruír as súas vidas e  non se tramiten, 
como  se fai na actualidade, só a través das ren-
das activas de reinserción en casos moi graves 
de máxima necesidade. As mulleres vítimas de 
violencia de xénero deben atoparse con máis 
recursos asistenciais e sociais, independente-
mente do momento procesual en que se atope 
o seu caso.
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 Formar ao corpo xudicial en violencia de xé-
nero e integrar na interpretación da Lei as espe-
ciais circunstancias das vítimas desta violencia. 

 Mellorar as valoracións policiais de risco e 
complementalas con informes periciais, e im-
plementar en todo o Estado as Unidades de Va-
loración Forense Integral con persoal formado 
en violencia de xénero. Tamén se debe producir 
unha ampliación de supostos e a inclusión na 
lexislación de novas formas de violencia contra 
as mulleres.

 Xerar campañas que desterren dunha vez os  
mitos, tanto os que se refiren ás denuncias 
falsas como a que  todos os agresores entran 
en prisión; ademais de xerar un debate real en-
tre a opinión pública sobre a orixe desta violen-
cia estrutural. 

 Conformar programas educativos de preven-
ción que teñan un peso importante na política 
educativa en todos os ámbitos, desde a educa-
ción primaria ata a Universidade.

7.4  DEREITO AO TRABALLO 
PARA AS PERSOAS CON 
DIVERSIDADE FUNCIONAL

As persoas con diversidade funcional física, visual, 

auditiva ou intelectual poden perfectamente in-

tegrarse no mercado laboral.

Propoñemos:

 Establecer mecanismos de participación para 
estudantes con diversidade funcional nos 
cursos de formación para o emprego, facili-
tando a adaptación dos materiais e postos de 
formación. 

 Analizar as necesidades de formación neste 
campo, para axustar as políticas públicas esta-
tais e autonómicas  á realidade.

 Promocionar encontros empresariais sobre 
responsabilidade social, en relación coa di-
versidade funcional, para promover a inserción 
laboral destas persoas, dando a coñecer a ren-
dibilidade económica e social destas insercións. 

 Asesorar ás empresas sobre inserción laboral 
de persoas con diversidade funcional. 

 Aumentar as inspeccións para cumprir a obri-
gatoriedade de reservar o 2% dos postos a 
persoas con diversidade funcional nas empre-
sas con persoal superior a cincuenta persoas. 

 Vixiar o cumprimento da normativa en ma-
teria de eliminación de barreiras arquitectó-
nicas e accesibilidade, de forma que sexan os 
gobernos central e autonómicos os primeiros 
en dar exemplo nos seus edificios públicos. 
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7.5  APLICACIÓN REAL DA LEI DE 
DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL

Transcorridos case 10 anos desde a aprobación 

da Lei de dependencia os resultados son pouco 

satisfactorios. Esta Lei é considerada como un dos 

grandes avances sociais e o cuarto alicerce do Es-

tado de benestar en España, xunto á sanidade, a 

educación e as  pensións públicas e universais. As 

persoas dependentes por razón de enfermidade, 

suceso incapacitante ou idade, perden a súa au-

tonomía física e mental, e necesitan de atención 

por parte doutras persoas para realizar todo tipo 

de actividades. Esta responsabilidade na axuda es-

tábana e están a asumir as familias da persoa de-

pendente e principalmente as mulleres. Conside-

ramos que a protección ás persoas dependentes 

e os seus coidadores é un dereito fundamental da 

cidadanía e traballaremos co obxectivo de que as 

persoas en situación de dependencia teñan unha 

vida digna.

Propoñemos:

 Acabar coa disparidade de normativas auto-
nómicas, co fin de que  a Lei sexa igual para 
todos, con servizos e pagos iguais e non depen-
dendo segundo o interese ou criterio  do gober-
no autonómico do momento.

 Crear unha comisión de traballo formada por 
plataformas de persoas dependentes, coida-
dores, profesionais e representantes das admi-
nistracións, para que no prazo máximo de seis 
meses póidase   valorar a situación actual na 
aplicación da Lei e as medidas máis urxentes 
a tomar para mellorar a situación de todas as 
persoas dependentes.

7.6  DIVERSIDADE SEXUAL

O Partido Animalista-PACMA está comprometido 

coa loita contra calquera discriminación. En liña 

coa nosa política de respecto a todas as persoas, 

independentemente da súa orixe, especie, raza, 

sexo ou orientación sexual.  

Propoñemos:

 Crear unha lei pola igualdade efectiva das 
persoas Lesbianas, Gais, Transexuais e Bi-
sexuais (LGTB), e contra a discriminación por 
orientación sexual ou identidade de xénero. 

 Garantir o dereito a todas as persoas LGTB ao 
acceso á adopción e ao acollemento. 

 Fomentar plans de educación nos Institutos 
de Educación Secundaria que dean acceso a 
formación e información sobre a diversidade 
sexual, de xénero e familiar, así como impulsar 
protocolos de actuación e de mediación escolar. 

 Crear en cada Comunidade Autónoma  un 
servizo de información e atención a persoas 
LGTB. 

 Poñer en marcha medidas antidiscriminato-
rias cara a lesbianas, gais, transexuais e bi-
sexuais, así como persoas que viven co VIH, no 
ámbito laboral. 

 Desenvolver convenios e programas de coo-
peración internacional para favorecer a non 
discriminación de lesbianas, gais, transe-
xuais e bisexuais, e garantir os seus dereitos 
humanos en países onde se discrimine a este 
sector da poboación.
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 Elaborar unha Lei Integral Transexualidad 
que recoñeza o dereito á identidade de xénero 
de todas as persoas e que loite contra a transfo-
bia en todos os ámbitos sociais.

7.7  PERSOAS MIGRANTES

Consideramos urxente a revisión da política mi-

gratoria española, que debe garantir a protección 

dos Dereitos Humanos, así como os dereitos so-

ciais de todos os cidadáns e adoptar medidas ur-

xentes de amparo social e integración das persoas 

migrantes, co obxectivo de evitar a xenofobia, o 

racismo e a exclusión social.
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