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      Hble. Sr. Santi Vila i Vicente  
      Conseller de Territori i Sostenibilitat  
 
        i  
        
      Sra. Marta Subirà i Roca 
      Directora General  
      Direcció General de Polítiques   
      Ambientals 
      Avinguda de Josep Tarradellas 2-6 
      08029 Barcelona  
 
 
 
En Carlos López Pérez, major d’edat, que actua com a President i representant legal 
de l’Associació Animalista LIBERA!, compareix i com millor procedeix amb Dret, 
 
 

DIU 
 
1. Que formulem DENUNCIA ADMINISTRATIVA pels fets produïts durant l'acte 
anomenat “Empaitada d'ànecs” que es va celebrar a la localitat de Roses el dia 16 
d'agost de 2015, per la vulneració del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
La denúncia es presenta contra la persona participant de l'acte públic que va agredir 
brutalment a un ànec, l'Associació d'Amics de les Festes i les Tradicions de Roses i 
l'Ajuntament de Roses.  
 
2. L’associació a la que represento té com activitats pròpies, entre d’altres, les 
següents:  
 
“ La defensa dels animals i els seus drets com a éssers vius que senten i pateixen.  
“ Conscienciar la societat sobre les diverses formes de patiment infligit als animals...”.  
 
S'adjunta com a Document nº 1 els Estatuts de l'Associació.  
 
Això comporta la denúncia de fets en els quals es produeixin l’incompliment de la 
normativa que regula i vetlla per la seva protecció. 
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L'Associació Animalista Libera! està degudament inscrita al Registre d'Associacions 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 29046 i al 
Registre d’associacions per a la protecció i defensa dels animals amb el número 153, 
fet que ens qualifica d'Entitat Col·laboradora de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segons l’article 20.4 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, aquesta Associació te 
la consideració d’interessada.  
 
 

FETS 
 
L'acte festiu conegut com a “Empaitada d'ànecs” que es va dur a terme el 16 d'agost 
de 2015 a la platja Punta de Roses, fou organitzat per la “Associació d'Amics de les 
Festes i les Tradicions de Roses”, amb la promoció i col·laboració de l’Ajuntament de 
Roses.  
 
Més informació Font: Ajuntament de Roses 
http://www.guiaderoses.net/content/amics-de-les-festes-i-les-tradicions-de-roses  
 
“Amics de les Festes i les Tradicions de Roses 
Av. Montserrat nº 55 
De 9h. a 13h. i de 16h. a 19h. De dilluns a divendres. 
tradicions.roses@gmail.com 
President: Agustí Fonolleras i Barbarà. Portaveu: Joan Prats i Basi. Secretari: Jaume Coll i 
Tell. Tresorer: Francesc Abad i Grabulós. 
 
Descripció: 
L´Associació d´Amics de les Festes i les Tradicions de Roses té per objectiu principal la 
recuperació, preservació i foment de les festes i tradicions més arrelades a la història del 
nostre poble, i principalment de les Cucanyes (consistents a passar pel pal engreixat i 
agafar la bandera que està col.locada al seu estrem sense caure prèviament a l´aigua) i la 
tradicional Empaitada d´ànecs de Festa Major”. 
 

Aquesta associació rep subvencions públiques de l'Ajuntament de Roses per a poder 
dur a terme les seves activitats. L'acte “l'Empaitada d'anecs” també està inclòs en la 
programació de Festes del poble de l'Ajuntament de Roses. Més informació a: “La 
Revista, Festa Major de Roses 2015”  https://www.roses.cat/la-vila/carnaval-i-festes/la-
festa-major/programa   
 
L'”Empaitada d'ànecs” de Roses consisteix en llançar 50 ànecs des d'una barca al mar 
per tal que siguin perseguits i atrapats pels banyistes participants, que reben a canvi 
un premi quan entreguen l'animal.  
 
Durant la seva celebració el dia 16 d'agost de 2015, enmig de manifestacions de 
protesta de ciutadans i ciutadanes en contra d'aquest acte, una dóna que havia agafat 
prèviament un ànec al mar, va estavellar-lo amb força a una càmara de vídeo, la qual 
va captar el moment de la brutal agressió a l'animal, que va ser utilitzat amb violència 
per la dóna com una arma en contra de la persona que estava filmant l'escena de 
manera pacífica i plenament legitimada, en trobar-se en un indret públic com es la 
platja de la Punta de Roses.  
 
 

 

http://www.guiaderoses.net/content/amics-de-les-festes-i-les-tradicions-de-roses
mailto:tradicions.roses@gmail.com
https://www.roses.cat/la-vila/carnaval-i-festes/la-festa-major/programa
https://www.roses.cat/la-vila/carnaval-i-festes/la-festa-major/programa
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S'adjunta com a Document nº 2 (a partir del segon 00:40), gravat en DVD, el vídeo 
enregistrat per una persona on es mostra com una de les participants en 
l'”Empaitada d'Ànecs” celebrada el dia 16 d'agost a Roses utilitza l'ànec per 
agredir a la càmera. Aquest vídeo es pot visualitzar en molt llocs atès que s'ha fet 
viral). En Youtuve està disponible a: 
https://www.youtube.com/watch?v=B8vDp13WJK4&sns=em  
 

En qualsevol cas, s'ha adjuntat a la present denúncia el vídeo íntegre procedent 
de la filmació original.  
 

 
 

 
Captura d'imatges del vídeo a on la dóna est'a a punt d'estabellar l'ànec en contra de 
la càmara que l'està filmant. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8vDp13WJK4&sns=em
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En contraposició, segons declaracions del portaveu de l'associació organitzadora, 
Joan Prats, fetes el mateix dia 16 d'agost, l'acte ha estat “un èxit monumental”. 
Aquí l'enllaç al vídeo: https://vimeo.com/137225901 .En concret, en el vídeo es pot 
escoltar: “S'han tirat 50 ànecs, s'han recollit tots, cap de ferit, cap persona ha pres mal, 
ha sigut un éxit monumental”. Aquestes declaracions del Portaveu de l'Associació 
d'Amics de les Festes i les Tradicions de Roses, demostren l'absència absoluta de 
vigilància i control de l'acte, sense que es pugui al·legar desconeixement com a 
organitzadors i corresponsables d'evitar que cap animal sigui objecte de 
maltractament, com realment ha succeït..  
 

 
Per tant, a més de constatar un cas flagrant de maltractament animal i d'incompliment 
de la normativa, aquest fet demostra que no es pot garantir ni vetllar en tot moment pel 
benestar dels ànecs i de les persones.  
 
De forma genèrica, l”Empaitada d'Ànecs” ha provocat una forta polèmica en els 
darrers anys atès que es considera que estem davant d'un supòsit d'abús i 
maltractament envers els animals. Tanmateix, no ha estat fins aquest any que el nivell 
d'oposició i conflicte s'ha vist reflectit en una recollida de signatures a la Plataforma 
virtual Change.org per posar fi a aquest espectacle, que ha aconseguit en 10 dies més 
de 66.000 signatures (i cada dia puja la xifra de manera accelerada). La citada 
recollida de signatures és accessible en aquest link on line:  
http://change.org/STOPempaitada, a on també es pot veure el vídeo de l'agressió a 
l'animal.  

 
“La escena de arriba se produjo el pasado domingo, cuando una mujer golpeó con un 
pato la cámara de un activista defensor de los animales que la estaba grabando. 

https://vimeo.com/137225901
http://change.org/STOPempaitada
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Pedimos al Ayuntamiento de Roses que supriman de la Fiesta Mayor de Roses 
(Girona) la captura a nado de patos. En ella, medio centenar de patos son 
innecesariamente echados al mar para ser perseguidos y capturados por el gentío a 
nado, generándoles un enorme sufrimiento, miedo y angustia, y ninguna medida que 
se pudiera adoptar evitaría este inimaginable estrés a los patos. Además, l''empaitada 
d’ànecs' puede vulnerar la Ley de Protección de los Animales porque consideramos 
que hiere nuestra sensibilidad y que, como mínimo, ocasiona daños psíquicos a los 
patos con la ansiedad y el miedo que les provoca, y porque la finalidad de la actividad 
es que el pato sea el premio o recompensa para quien lo capture. Aunque desde la 
organización aseguran que los patos han de ser devueltos, la realidad es que hay 
gente que se los lleva. [...]. Por ello, solicitamos al Ayuntamiento de Roses que no 
autorice ni la captura a nado de patos ni ningún otro espectáculo con animales [...] en 
las sucesivas fiestas mayores de la localidad”.  
 
L'alta xifra assolida en pocs dies demostra el rebuig social que comporta aquesta 
activitat. La contundent resposta i reacció en contra de la mateixa també ha demostrat 
que aquesta activitat fereix la sensibilitat de les persones que la contemplen (per 
qualsevol dels mitjans escaients: presència directa, imatges, filmacions en vídeo, etc.), 
tal i com expressament es fa constar en el text de la recollida de signatures.  
 
Aquest fet lamentable, reprovable legalment, social i moral, ha estat àmpliament 
divulgat per la premsa i ha donat, literalment, la volta al món, essent Catalunya en 
aquests moments també coneguda per aquest greu episodi de maltractament als 
animals. Aquesta repercussió mediàtica respon a la creixent demanda ciutadana que 
exigeix una adequació a la realitat social associada a una major sensibilització que 
demanda una major protecció pels animals.  
 
MITJANS INTERNACIONALS (alguns exemples): 
 
19.08.15- Cruel moment woman swimming live DUCK bashes animal rights activist (Cruel 
moment en què una nedadora colpeja amb un ànec viu un activista pels drets dels animals) 
(Daily Mirror, 2on diari més llegit al Regne Unit) 
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/cruel-moment-woman-swinging-live-6279430 
 
19.08.15- Un defenseur des animaux frappé avec un canard vivant a Rosas (Un defensor dels 
animals, colpejat amb un ànec viu a Roses) (L'Independent, diari francès que es difon pels 
Pirineus Orientals, L'Aude i el Rosselló, les zones d'on Roses rep més turistes) 
http://www.lindependant.fr/2015/08/20/un-defenseur-des-animaux-frappe-a-coups-de-canard-a-
roses-video,2073980.php 
 
20.08.15- Polémica en España por fiesta en que activista es golpeado con una pato (El Nuevo 
Heraldo, diari cubà) 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/curiosidades/article31613156.html 
 
20.08.15- Polémica en España por fiesta popular donde activista fue golpeado con pato (La 
Nación, diari de Paraguay) 
http://www.lanacion.com.py/2015/08/20/polemica-en-espana-por-fiesta-popular-donde-activista-
fue-golpeado-con-un-pato/ 
 
20.08.15- Mujer es recriminada por maltrato animal y golpea con un pato (La República, diari 
de Perú) 
http://larepublica.pe/mundo/399911-youtube-mujer-es-recriminada-por-maltrato-animal-y-ataca-
con-un-pato 
 
MITJANS NACIONALS  
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18.08.15- El vídeo d’una noia que utilitza un ànec per colpejar una càmera encén la xarxa (Diari 
de Girona)- Adjunto també notícia en pdf 
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2015/08/18/video-duna-noia-que-utilitza/739439.html 
 
18.08.15- Article d’opinió Magda Pujol ‘Dels sàpiens als ànecs: Evolucionem’ (Diari de Girona) 
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2015/08/18/dels-sapiens-als-anecs-
evolucionem/739440.html 
 
18.08.15- Unes 2.500 firmes contra l’empaitada d’ànecs a Roses (El Punt Avui) 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/886489-unes-2-500-firmes-contra-l-
empaitada-d-anecs-a-roses.html 
 
18.08.15- Un vídeo aviva la polèmica sobre l’empaitada d’ànecs a Roses (El Periòdico) 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/video-aviva-polemica-sobre-lempaitada-danecs-
roses-4438021 
 
18.08.15- Enllaç a l’Informatiu migdia TELE 5 amb vídeonotícia empaitada d’ànecs. (A partir del 
minut 32:15) 
http://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/Informativo_15-00_horas-
Isabel_Jimenez_2_2037555102.html 
 
18.08.15- El vídeo de una mujer golpeando la cámara con un pato enciende las redes sociales 
(El Mundo) 
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/08/18/55d3636122601d10318b4597.html 
 
18.08.15- Golpean a una animalista con un pato (ABC) 
http://www.abc.es/sociedad/20150818/abci-maltrato-patos-201508181352.html 
 
18.08.15- Un vídeo aviva la polèmica sobre la fiesta de los patos en Roses (Heraldo de Aragón) 
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2015/08/18/video_aviva_polemica_sobre_fiesta_los_pa
tos_rosas_456026_310.html 
 
18.08.15- Una mujer usa un pato vivo para agredir a un activista (20 minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/2537276/0/mujer-usa-pato/agredir-golpear/activista-animalista/ 
 
18.08.15. Indignación en las redes sociales por un vídeo en que una chica golpea a un 
animalista con un pato vivo (La República) 
http://www.republica.com/2015/08/18/indignacion-en-las-redes-sociales-por-un-video-en-el-que-
una-chica-golpea-a-una-animalista-con-un-pato-vivo/ 
 
18.08.15. Polémica por el vídeo de una mujer que utiliza un pato para golpear a una activista 
en Roses (El Economista) 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6945152/08/15/Polemica-por-el-video-de-una-
mujer-que-utiliza-un-pato-para-golpear-a-una-activista-en-Roses.html#.Kku85ARysdkNcaY 
 
19.08.15- Una mujer usa un pato como arma en l’empaitada de Roses (LA VANGUARDIA) 
Nota: La Vanguardia ho va publicar també a l’edició impresa, notícia gran a dins i a portada. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150818/54435885864/mujer-arma-pato-empaitada-
roses.html 
 
24.08.15- Creix la polèmica per l’empaitada d’ànecs a Roses (El Punt Avui) 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/887403-creix-la-polemica-per-l-empaitada-d-
anecs-de-roses.html 
 
24.08.15- Recullen més de 28.000 signatures contra l’empaitada d’ànecs (Ara Girona) 
http://www.aragirona.cat/noticia/2015/08/24/recullen-mes-de-28.000-signatures-contra-
lempaitada-danecs-de-roses 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150818/54435885864/mujer-arma-pato-empaitada-roses.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150818/54435885864/mujer-arma-pato-empaitada-roses.html
https://legacy.aare-rz.ch/OWA/redir.aspx?SURL=HDUNZGu__A8UpJcosRgLHg-UfYMFcci2o8uy2HB5xgSB6xGPn6zSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAGwAcAB1AG4AdABhAHYAdQBpAC4AYwBhAHQALwBzAG8AYwBpAGUAdABhAHQALwBhAHIAdABpAGMAbABlAC8ANQAtAHMAbwBjAGkAZQB0AGEAdAAvADgAOAA3ADQAMAAzAC0AYwByAGUAaQB4AC0AbABhAC0AcABvAGwAZQBtAGkAYwBhAC0AcABlAHIALQBsAC0AZQBtAHAAYQBpAHQAYQBkAGEALQBkAC0AYQBuAGUAYwBzAC0AZABlAC0AcgBvAHMAZQBzAC4AaAB0AG0AbAA.&URL=http%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Fsocietat%2Farticle%2F5-societat%2F887403-creix-la-polemica-per-l-empaitada-d-anecs-de-roses.html
https://legacy.aare-rz.ch/OWA/redir.aspx?SURL=HDUNZGu__A8UpJcosRgLHg-UfYMFcci2o8uy2HB5xgSB6xGPn6zSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAGwAcAB1AG4AdABhAHYAdQBpAC4AYwBhAHQALwBzAG8AYwBpAGUAdABhAHQALwBhAHIAdABpAGMAbABlAC8ANQAtAHMAbwBjAGkAZQB0AGEAdAAvADgAOAA3ADQAMAAzAC0AYwByAGUAaQB4AC0AbABhAC0AcABvAGwAZQBtAGkAYwBhAC0AcABlAHIALQBsAC0AZQBtAHAAYQBpAHQAYQBkAGEALQBkAC0AYQBuAGUAYwBzAC0AZABlAC0AcgBvAHMAZQBzAC4AaAB0AG0AbAA.&URL=http%3A%2F%2Fwww.elpuntavui.cat%2Fsocietat%2Farticle%2F5-societat%2F887403-creix-la-polemica-per-l-empaitada-d-anecs-de-roses.html
http://www.aragirona.cat/noticia/2015/08/24/recullen-mes-de-28.000-signatures-contra-lempaitada-danecs-de-roses
http://www.aragirona.cat/noticia/2015/08/24/recullen-mes-de-28.000-signatures-contra-lempaitada-danecs-de-roses
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Cal ressaltar que diversos indrets del territori espanyol a on s'han celebrat empaitades 
d'ànecs de forma tradicional ja han eliminat aquestes festes amb animals i les han 
substituit de forma exitosa per ànecs de goma, com per exemple, Sagunto a València 
o Pica Fort (Mallorca). Més recentment, l'Escala (Catalunya) ha anunciat que ha decidit 
substituir els animals per pilotes numerades a través de les quals els participants 
podran optar a premis d'un sorteig. 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a aquesta Comunitat Autònoma (article 
116.1) la competència exclusiva sobre protecció dels animals. 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. 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”).  
 
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. No en va l'article 2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, reconeix que “Els 
animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment 
voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats 
etològiques, en procuri el benestar”. Per aquest motiu, aquest mateix precepte 
assenyala que “La finalitat d'aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i 
benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més 
cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.”  
 
Conforme a l'Ordenança municipal de tinença d'animals de Roses (BOP de 14-1-
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”.  
 
El denunciant entén que la situació descrita en relació a l'agressió a l'animal i a la 
manca de control eficaç per part de les autoritats públiques per vetllar per la protecció 
dels animals, vulnera l'anterior normativa.  
 
Al respecte, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de Protecció dels Animals, en el seus articles 2 i 5, prohibeixen de forma 
taxativa les següents actuacions respecte als animals:  
 
“Article. 2. Finalitat i principis 
 

2.3 Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-
los estats d'ansietat o por”. 
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2.4  

“Article 5. Prohibicions 

Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals: 

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els 
produeixi sofriments o danys físics o psicològics. 

L'atac que rep l'animal, que és utilitzat com a arma en contra d'una persona que estava 
filmant, i que colpeja amb força la càmera de vídeo, suposa un claríssim supòsit de 
maltractament i agressió física a l'animal (a més de psíquica per les condicions 
d'ansietat i por de l'animal atrapat que es colpejat). El vídeo aportat demostra que ha 
existit una agressió física i un episodi de maltractament a l'ànec per part d'una persona 
participant en l'”Empaitada d'Ànecs” i és suficient per acreditar aquesta circumstància 
incomplidora de la normativa, que ja preveu aquest tipus d'actuacions de 
maltractament com infractores de la Llei (article 44 i ss. del DL 2/2008 i articles 48 i 
següents de l'Ordenança). 

Es més, a nivell legislatiu, podem afirmar que aquest acte ja està prohibit per la 
legislació catalana -Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril-, ja que aquest cos legislatiu 
prohibeix expressament en l'article 6 “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 de facto, succeeix en aquest acte, ja sigui per el vessant del 
sofriment als animals (com és el cop de l'animal a la càmera), o per el vessant de ferir 
la sensibilitat de les persones (com es demostra amb l'elevat nombre de signatures de 
persones que estarien a favor de prohibir expressament aquest acte perquè els hi 
fereix la sensibilitat). 
 
Tot això comporta que les Administracions hagin d'adoptar les mesures per garantir la 
completa eliminació de conductes infractores i reprovables, adoptant les mesures de 
control per evitar la seva realització, perseguint-les i sancionant-les i promovent 
simultàniament uns comportaments de respecte i sensibilitat cap als animals i les 
persones. En el present cas, la manca de control de l'acte per part de les autoritats ha 
permès l'existència de maltractament i agressió als animals, un cas que s'ha conegut 
per la intervenció directe d'un defensor dels animals que en aquell moment es trobava 
filmant l'activitat, en absència i substitució d'un autèntic control per part dels 
organitzacios i promotors de l'acte. 

Conforme a l'article 49.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, “es responsable 
per infraccions d'aquesta Llei qualsevol persona física o jurídica que per acció o per 
omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta Llei”. La denúncia per tant 
s'interposa contra l'agressora, com a principal responsable i autora material dels fets 
infractors, contra l'associació organitzadora de l'acte anomenada “Amics de les festes i 
tradicions de Roses” i si s'escau, contra l'Ajuntament de Roses, com promotors i 
autoritat responsable per vetllar pel compliment de la llei en el seu respectiu terme 
municipal. 

 
Per l'exposat,  
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ES SOL.LICITA 
 
Que s’admeti el present escrit i la documentació gràfica adjunta i s’obri una 
investigació per esclarir els fets que van donar lloc a actes de maltractament i agressió 
a un ànec en la festa d”Empaitada d'Ànecs” celebrada a Roses el 16 d'agost de 2015, 
amb l'objecte de determinar la identitat de l'autora material de la infracció legal, 
l'actuació de l'entitat organitzadora Associació Amics de les Festes i les Tradicions de 
Roses i de l'Ajuntament de Roses i altres responsables actius o passius com a 
promotors i autoritats públiques municipals.  
 
Que s'incoï per part de l'Administració competent el pertinent expedient sancionador a 
tots els que resultin responsables de la infracció per acció i omissió, inclosa la persona 
agressora i l’entitat organitzadora i, si s’escau, a l’Ajuntament de Roses, per 
incompliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril i de l'Ordenança de tinença 
d'animals de Roses, en considerar provat que en aquesta activitat es produeixen 
agressions a animals, que no existeix cap mena de control que vetlli per la protecció 
dels animals, i que ja representa de per si una clara vulneració de la normativa vigent 
(articles 2 i 5 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril) pel sol fet d’utilitzar ànecs per 
una activitat recreativa.  
 
Se’m doni trasllat de les actuacions practicades com a part interessada. 
 
 
 
Barcelona, 25 d'agost de 2015 
 
 
Carlos López Pérez 
President 
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA LIBERA! 
 


