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La tinença responsable d’animals, clau per evitar els 

abandonaments 
  

 

» Durant l’any 2018 s’han fet un total de 1.116 adopcions (523 gossos i 593 gats)  

 

» Es presentarà l’esborrany de la Declaració Barcelona d’abandonament zero en 

el marc d’una jornada tècnica dels Centres d’Acollida d’Animals de Companyia 

 

» Comença una campanya de sensibilització ciutadana per tal d’evitar els 

abandonaments de gossos 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou la tinença responsable dels animals de companyia (gossos, 

gats i fures). Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant 

amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris –amb 

els animals i amb la societat– és el que es coneix per tinença responsable. 

Al llarg de l’any es realitzen campanyes municipals per recordar als propietaris d’animals de 

companyia què implica la tinença responsable, però malauradament, es produeixen 

abandonaments i maltractament animal.  

Abandonar un animal està prohibit; és un acte de crueltat i un delicte, segons la normativa 

catalana. Fer-ho es pot considerar una infracció molt greu en matèria de tinença d’animals i els 

propietaris poden ser sancionats amb una multa d’entre 401 i 20.000 €. 

El Comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, ha declarat que " si fa quinze anys va ser una 

conquesta pels drets dels animals el "sacrifici zero", ara el repte és com anem cap a un model 

del societat "d'abandonament zero" i per això calen canvis legislatius, de gestió i de 

sensibilització". 

L’Ajuntament de Barcelona col·labora de manera proactiva amb les entitats i les onegés 

animalistes per lluitar i penalitzar el maltractament, i insta, si escau, a inhabilitar la persona per a 

la tinença d’animals.  

Cada any, uns dos mil animals de companyia, gats i gossos, són trobats al carrer, perduts o 

abandonats o decomissats. El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 

és el centre municipal d’acollida d’animals de companyia i és el màxim responsable en matèria 

de benestar sobre aquests animals i se n‘ocupa fins que retroben les seves famílies o poden ser 

adoptats.  
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El CAACB  gestiona  la localització dels seus tenidors, per facilitar el retrobament o bé instar, en 

cas que correspongui, els expedients corresponents per abandonament. En els casos dels 

animals abandonats com en els comissats, el CAACB es responsabilitza de promoure'n l'adopció.  

El factor clau en la recuperació  d’un animal extraviat és que estigui convenientment identificat 

amb microxip. Tenint en compte que aproximadament un 14% dels animals que arriben als 

centres d’acollida es queden, la promoció de l’adopció és l’estratègia fonamental per reduir la 

població d’animals abandonats. A més, la tipologia d’animals que viuen als centres en espera de 

ser adoptats corresponen a gossos de mida mitjana i gran, mestissos i adults, totes aquestes 

característiques fan que  es tornin “invisibles “ pels adoptants. 

En el decurs dels darrers quatre anys en el CAACB han entrat un total de 8.320 animals (gossos 

i gats), dels quals 2.771 van ser retrobats per les seves famílies (33%) i de 4.559 es va assolir la 

seva adopció (54%), un 13% romanen al centre. 

La promoció de les adopcions i la gestió proactiva per tal que els animals perduts retornin a les 

seves llars, són fruit d’una aposta del Govern municipal pel benestar i la tinença responsable 

d’animals i per potenciar una millora de la convivència entre les persones, els animals i el seu 

entorn. 

En primer lloc es realitzen campanyes preventives per tractar d’evitar els abandonaments i el 

maltractament animal, per intentar que els gossos arribin al CAACB; i en segon lloc, en facilitar 

l’adopció i millorar les condicions d’estada dels animals quan això no ha estat possible, i s’acullen 

al CAACB. 

Alguns  exemples de les mesures preventives per tal que arribin el mínim possible d’animals al 

Centre són les campanyes disruptives contra l'abandonament (ex: la campanya amb figures de 

gossos al carrer enguany), i per a l'impuls de la tinença responsable i l'adopció (ex: espais del 

CAACB a les principals festes de la ciutat: la Mercè, Festes de Nadal a Plaça Catalunya, Festes 

de Gràcia, la Festa dels Súpers, etc.. amb desfilada de gossos i repartiment de díptics informatius 

sobre el foment de l’adopció. 

També des de la Guàrdia Urbana s’han dut a terme més de 1000 actuacions per evitar el 

maltractament animal i el comís dels mateixos. 

Malgrat tot, entre 2015 i 2017 una mitjana de 1.373 gossos han estat abandonats o perduts a la 

ciutat cada any. L'increment de la identificació dels animals i la bona feina de l’Oficina de 

Protecció d’Animal de Barcelona i les associacions de voluntaris ha permès retornar a les 

persones i a través d’adopcions una mitjana de 1.292 gossos en aquest període. 

Durant 2016 i 2017, per primera vegada en molts anys, es va aconseguir que les sortides 

superessin les entrades (2016, -9) o quedessin molt a prop (2017, +13). En 2018, però, s’han 

produït molts abandonaments, hi ha uns 70 gossos de llarga estada i una mitjana mensual de 
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219 gossos. Aquesta situació comença a generar un problema de saturació i de qualitat al centre 

d’acollida. 

 

Situació compartida pels centres d’acollida 

Un estudi presentat pel cos d’Agents Rurals a finals de juliol 2017, basat en la comparativa 2005-

2015 als refugis i centres d’acollida municipals,  posava en relleu que l’any 2015 es van 

abandonar més de 22.000 animals de companyia a Catalunya, s’abandona un animal de 

companyia (gos o gat) cada 18 minuts.   

Tanmateix, els governs locals no disposen d’instruments jurídics i recursos suficients: la majoria 

de competències per desenvolupar normatives són de les comunitats autònomes o  bé de l’Estat 

(com és el cas de la regulació de la venda d’animals vius a les botigues). Per això, caldrà la 

implicació, la complicitat i la proactivitat de totes les administracions per lluitar eficaçment contra 

la xacra de l’abandonament 

Per poder debatre aquesta problemàtica i buscar solucions conjuntes, s’ha organitzat una 

Jornada tècnica d’intercanvi d’experiències sobre la gestió dels Centres d'Acollida d’Animals 

(CAAC), per a treballar en els canvis legislatius fonamentals per superar aquesta situació 

(esterilització obligatòria, lluita contra la cria il·legal, etc.), així com en els àmbits de comunicació 

i educació i en la gestió quotidiana. 

 
 

En el marc de la Jornada es presenta la Declaració Barcelona d’abandonament zero  on es fa 

una crida a tots els agents, ciutadania, entitats, col·lectius i administracions perquè, dins dels 

respectius àmbits d’actuació impulsin i prioritzin entre d’altres, les següents actuacions: 

 

➢ Promoure, desenvolupar i donar suport a les campanyes d’identificació, cens i 

esterilització a la província de Barcelona 
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➢ Promoure l’accessibilitat en transport públic als centres d’acollida d’animals de companyia 

per afavorir la tasca del voluntariat i l’adopció 

 

Per a més informació: www.barcelona.cat/benestaranimal 

 

 

 

Campanya de comunicació 

 

L’Ajuntament de Barcelona  inicia, coincidint amb la Jornada tècnica dels Centres d’Acollida 

d’Animals de Companyia (CAAC), una nova campanya de comunicació per fomentar 

l’abandonament zero dels animals domèstics gossos i gats principalment, així com fomentar 

l'adopció des dels CAACB.  

 

Diuen que a mida que passa el temps, els amos comencem a semblar-se als seus gossos... Al 

voltant d’aquesta idea pivotarà la campanya, intentant fer el “matx”, entre la fisonomia de cada 

ciutadà i els gossos abandonats del CAACB. 

 

 

     
 

 

http://www.barcelona.cat/benestaranimal

