
Tens temps per compartir 
amb nosaltres?  
Fes Voluntariat al CAACB!
El programa de voluntariat del Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Barcelona (CAACB)  és un projecte que té com a objectiu 
buscar la implicació de la ciutadania en diverses tasques de suport 
que fan que la vida dels gossos i gats acollits al centre sigui molt 
més confortable, promoure l’adopció dels animals i fomentar la lluita 
contra el maltractament i l’abandonament. 

Forma part del programa de l’Ajuntament de Barcelona que promou 
la participació ciutadana en accions de voluntariat a través de les 
entitats de la ciutat, en el marc que estableix la Llei 25/2015,  
de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.  

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem de com pots fer 
voluntariat al CAACB: 

http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/voluntariat



Centre d’Acollida d’Animals 
de Companyia de Barcelona
El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) és 
el màxim responsable d’ocupar-se’n i vetllar pel benestar dels animals 
perduts o abandonats fins que es retroben amb les seves famílies o 
poden ser adoptats. 

Cada any, prop de dos mil animals de companyia –gats i gossos, 
principalment– són trobats al carrer.

En el CAACB s’acullen els gossos, gats i fures mentre no són adoptats 
i es fan càrrec del seu benestar; fomentant i promovent les adopcions, 
mitjançant programes de sensibilització i de tinença responsable, i 
ajudar els propietaris dels animals perduts a retrobar-los.

CAACB
Ctra. de Sant Cugat, 250 / Ctra. de l’Arrabassada, km 3,8
caacb@bcn.cat

Horari
De dilluns a divendres: d’11 a 14 i de 15 a 18 h
Dissabtes, diumenges i festius: 10.30 a 14.30 h
Tancat el 25 de desembre i l’1 de gener

Adopció
Un animal no és una joguina i necessitarà que les persones que el tenen 
al seu càrrec se n’ocupin i en tinguin cura durant tota la seva vida.

L’adopció és un acte de responsabilitat, de solidaritat i d’humanitat 
molt gratificant, tant per a qui adopta com per a l’animal adoptat. Cal 
ser conscient, però, que entra a casa un ésser viu que ha de rebre les 
atencions i l’afecte que necessita.

Per això, abans d’adoptar-ne un, és important pensar de forma 
responsable quin s’escollirà, tenint en compte el tipus d’animal, la mida,  
el pèl, l’edat i el sexe.

L’adopció d’un animal és una acció per donar una llar adequada als 
animals abandonats.

Tràmits per l’adopció
Al CAACB assessorem  les persones adoptants  perquè puguin trobar 
el company  que s’adaptarà millor al seu estil de vida.   L’animal 
adoptat està al corrent de les vacunes i es lliura desparasitat, 
esterilitzat i identificat amb un xip.

Per poder adoptar, una persona ha de fer els passos següents:

• Compartir presencialment amb els professionals del CAACB el 
procés d’adopció.

• Omplir la sol·licitud d’adopció i la resta de documents que lliura 
aquest centre.

• Recollir la documentació i abonar les taxes d’adopció. En el cas 
d’un gos potencialment perillós (GPP), prèviament també cal haver 
tramitat una llicència específica.

Gossos, gats i fures busquen una família  perquè els adoptin i puguin 
gaudir de l’afecte i les atencions que necessiten.


