PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ENTRADA A L’EXPLOTACIÓ SENSE
CONSENTIMENT

1.- CONSIDERACIONS PRÈVIES (Recomanacions)
-

Tenir l’explotació el més tancada possible amb tanques perimetrals i que les portes
d’accés siguin sempre tancades, tot i que s’estigui treballant.

-

En la mesura del possible, instal·lar un sistema de vídeo vigilància degudament
senyalitzat.

-

No permetre l'accés a ningú amb qui no s'hagi concertat una cita prèvia.

2.- ACTUACIÓ EN CAS D’ENTRADA SENSE AUTORITZACIÓ
-

En primer lloc, avisar de forma immediata al Mossos trucant al 112, o si es coneix,
al telèfon de la Comissaria més propera.

-

En la trucada és important oferir la major informació possible, com per exemple:
a) Ubicació (amb coordenades GPS serà més fàcil).
b) Composició del grup d’assaltants (quantitat de persones aproximades i edat).
c) Si s´ha forçat l’entrada a la instal·lació.
d) Si és possible, identificació del vehicles (encara que s’hagin quedat a l’exterior
de les instal·lacions).

-

No interactuar amb els assaltants i evitar enfrontaments mentre arriben els
Mossos. No entrar en provocacions i evitar actituds violentes o amenaçadores.
Mantenir-se a una distància prudencial i evitar ser gravats per ells.

-

En cas de que no generi excessiu conflicte amb els assaltants, es podrien gravar
amb el mòbil les seves actuacions, ja que pot ser un mitjà de proba important en el
futur procediment judicial. Si genera un augment de la tensió del moment, és
millor abandonar la gravació.
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Tot i que el tema de les gravacions genera controvèrsia jurisprudencial, és legal
gravar a qui entra en la teva propietat de forma il·legal i causa danys a la mateixa o
els animals.
El que sí s’ha de tenir cura és en no difondre aquestes imatges públicament, i
només adjuntar-les a la denúncia posterior, ja que en aquest cas sí que s’estaria
comenten una il·legalitat, fins i tot penal.

3.- ACTUACIONS POSTERIORS.
-

Presentar denúncia en la Comissaria dels Mossos, cal aportar tota la informació i
documentació de la que es disposi. És important com a mínim incloure les següents
dades:
a) Número de persones intervinents, i en el seu cas possibles dades d’identificació
de persones i vehicles.
b) Hora d’entrada i sortida.
c) Una primera descripció dels danys patits.
d) En el seu cas, informació sobre la difusió en xarxes socials de l’actuació (captura
de pantalla o altres).
e) Gravacions si es disposen (recordeu que és l’únic ús legal que podeu fer de les
gravacions que pugueu fer)
És important tenir en compte que el fet que els Mossos es presentin no genera una
denúncia de forma automàtica. Només hi haurà denúncia si la presenteu a la
Comissaria. La denúncia també és important pel tema de les assegurances.

-

En cas de granges integrades, l’integrador també pot afegir-se a la denúncia, o
comparèixer en el procediment judicial posterior com acusació i/o perjudicat.
Si decideixes comparèixer com a perjudicat, no prens part activa en el judici, només
tindràs dret a indemnitzacions pels danys que es determinin al judici. Si decideixes
ser acusació tindràs un paper actiu en el judici, demanant proves i condemnes.

-

És convenient preparar la denúncia amb l’assessorament d’un advocat per
assegurar-se de que conté tot el necessari.

-

És convenient no retardar la presentació de la denúncia per tal de permetre la
realització d'investigacions. Si no es disposa de tota la informació, es pot aportar
més endavant, fins i tot en el procediment judicial posterior. Això succeirà sobretot
amb el peritatge dels danys soferts.
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-

Fer el seguiment de la denúncia a fi d’esbrinar quin procediment judicial ha generat
i comparèixer en ell com a acusació particular i/o perjudicat i reclamar el
rescabalament dels danys soferts.

-

Notificar els fets al DARP perquè iniciï un procediment administratiu sancionador
per posar en perill el benestar i la seguretat animal.

Barcelona, octubre 2019
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