INFORME JURÍDIC
Que presenta la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l´Il.lustre Col.legi
d'Advocats de Barcelona en referència a l´activitat "empaitada d´ànecs a Roses"
ANTECEDENTS
I.- En el municipi de Roses (Girona) es realitza una activitat anomenada "empaitada
d'ànecs" consistent en llençar un número indeterminat d´ànecs al mar per tal de que
els banyistes agafin i arrosseguin els ànecs fins a la Platja de la Punta.
II.- En l´any 2000 l´activitat fou prohibida pel propi Ajuntament de Roses, que va
proposar llençar síndries en lloc d’ànecs, tot i que finalment es van llençar també
ànecs i l’Ajuntament va decidir continuar autoritzant l’ús d’ànecs vius en properes
edicions.
III.- L´activitat "empaitada d´ànecs" fereix la sensibilitat dels membres d´aquesta
Comissió que l´han contemplat i de les milers de persones que han signat a la petició
de la Plataforma virtual Change.org per posar fi a aquest espectacle.
FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a aquesta Comunitat
Autònoma (article 116.1) la competència exclusiva sobre protecció dels animals.
SEGON.- La Llei de protecció dels animals de l'any 1988, va ser pionera en tot l'Estat
espanyol i ha estat modificada en diverses ocasions en la direcció, de forma
majoritària, d'un major reconeixement de la protecció dels animals. Actualment, està
en vigor el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals. La llei de protecció dels animals catalana representa un
exemple de legislació proteccionista pionera, atorgant una gran consideració als
animals com a bé jurídic digne de protecció i reflectint, així, la creixent sensibilització
de la societat en aquest sentit.
TERCER.- Seguint aquesta trajectòria, Catalunya també es distingeix per haver
legislat a favor dels animals en el Codi Civil en el sentit d'abandonar la tradicional
qualificació dels animals com a coses (Article 511-1 de la Llei 5/2006, de 10 de maig,
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals: “Els animals, que no
es consideren coses, estan sota la protecció de les lleis”.
QUART.- L´article 2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, determina que com a
finalitat i principi de la norma cal afavorir una responsabilitat més elevada i una
conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals i que
ningú ha de provocar sofriments o maltractaments o causi als animals estats d´ansietat
o por.
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"Article 2
Finalitat i principis
1. La finalitat d'aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels
animals, afavorint una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la
ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.
2. Els animals són éssers vivents dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de
moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent-ne bàsicament les
necessitats etològiques, en procuri el benestar.
3. Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los
estats d'ansietat o por”.
CINQUÈ.- Sota els anteriors principis, l´article 6 de la Llei determina la prohibició
genèrica d´utilitzar animals vius en espectacles i altres activitats, si els ocasionen
sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals o si poden ferir la
sensibilitat de les persones que els contemplen. A més de la consideració del
maltractament que es provoca en l´animal per l´ansietat i la por que comporta el
llançament al mar i la captura i arrossegament fins la platja, està clar que com a mínim
se li aplica a l´animal un tractament antinatural i que a més l´activitat fereix la
sensibilitat de les persones que la contemplen.
"Article 6
6.1 Es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els
poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o
bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els
següents:
a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d'animals.
d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i
l'aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l'estoc, i també els espectacles
taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros, llevat
de les festes amb toros o bous a què es refereix l'apartat 2.
6.2 Resten excloses d'aquestes prohibicions les festes amb toros o bous sense mort
de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. En
aquests casos, és prohibit inferir dany als animals."
Tanmateix, l´article 6 determina com a única excepció tasada a la prohibició els
correbous, a més sota uns determinats requisitis.
SISÈ.- Per tant, atès que l´activitat anomenada "empaitada d´ànecs" comporta, com a
mínim, dos dels quatre supòsits que l´article 6.1 regula alternativament com a
determinants de la prohibició, és a dir, el tractament antinatural dels ànecs i el ferir la
2

sensibilitat de les persones que els contemplen i atès que l´activitat no s´inclou en les
excepcions que regula l´article 6.2, cal concloure que de forma clara l´activitat resta
prohibida per la normativa.
SETÈ.- Conforme a l'Ordenança municipal de tinença d'animals de Roses (BOP de 141-2013), el text d'aquest instrument legal municipal vetlla pels “drets dels propis
animals” (article 1.2), “tant els de caràcter domèstic com els utilitzats per altres
finalitats”.
CONCLUSIONS
L´anomenada "empaitada d´ànecs" és una activitat prohibida per Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels
Animals.

Eva Diaz i Anna Mulà, advocades. Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de
l´Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona
Barcelona, 23 de setembre 2015
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