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1. INTRODUCCIÓ  

L’Ajuntament de Barcelona, des de la Direcció del Servei de Drets dels Animals, va organitzar el passat 

28 de febrer de 2019 una jornada amb l’objectiu d’avançar cap a l’abandonament zero d’animals de 

companyia. Concretament, la jornada tècnica preveia l’intercanvi d’experiències i propostes sobre la 

gestió dels centres d’acollida d’animals (CAAC) entre administracions públiques, professionals, personal 

tècnic i entitats que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit. 

Amb l’assistència de 57 persones registrades, es van dur a terme 3 taules de treball:  

 Taula 1: Canvis legislatius (tinença, venda, cria, etc.). 

 Taula 2: Campanyes de comunicació i programes educatius (de 3 a 18 anys). 

 Taula 3: Instruments de gestió (cases d’acollida, voluntariat, etc.). 

 

L’objectiu de la jornada va ser millorar el coneixement respecte a la gestió dels centres d’acollida, les 

dades sobre abandonaments d’animals de companyia a Catalunya en els darrers 10 anys i les 

motivacions de l’abandonament. Així mateix, es pretenia treballar col·laborativament en les taules de 

treball per proposar accions i compromisos orientats a l’abandonament zero i que caldria adoptar per 

part de l’Administració, professionals i entitats en els àmbits normatiu, educatiu i de gestió.  

 
 

 

L’ordre del dia de la jornada va ser el següent: 

9.15 h - 9.30 h  Arribada dels assistents 

9.30 h - 9.45 h Benvinguda  

 Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona 

9.45 h - 10.25 h Presentacions de les diferents tipologies de gestió dels centres d’acollida 

 Anna Ortonoves, cap del Departament de Benestar i Protecció Animal - 
Ajuntament de Barcelona 

 Sílvia Vidal, cap de Salut Pública de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

 Marta Masmitjà, tresorera de la Societat Protectora d’Animals de Mataró 
(SPAM) 

 

10.25 h - 10.40 h  Breu explicació de l’informe estudi sobre l’abandonament d’animals de 
companyia a Catalunya 

 Jaume Fatjó, director de la Càtedra d’Animals i Salut de la UAB - 



 

 

En els grups de treball, cadascun format per aproximadament 20 persones, primer es va fer un 

exercici individual per proposar accions que donessin resposta o evitessin alguna de les motivacions 

per a l’abandonament. Les idees iguals o relacionades es van agrupar sota un títol general, i es van 

prioritzar individualment les accions que es van considerar més adequades, importants o prioritàries. 

Cadascuna de les taules es va subdividir en grups de 5-6 persones, que van treballar conjuntament 2 

accions mitjançant l’emplenament d’una fitxa de treball. Finalment, es va fer una posada en comú.  

 

 

  

Fundación Affinity 

10.40 h - 11.00 h Pausa 

11.00 h - 11.20 h Anàlisi de la motivació de l’abandonament 

 Carme Maté, directora del Servei de Drets dels Animals - Ajuntament de 
Barcelona 

11.20 h - 11.30 h Presentació de les taules de treball i distribució dels assistents 

11.30 h - 14.00 h Taules de treball 

 Taula 1: Canvis legislatius (tinença, venda, cria, etc.). Margarita Recasens, 
Legal Strenghts  

 Taula 2: Campanyes de comunicació i programes educatius (de 3 a 18 
anys). Pilar Lleonart, IMEB  

 Taula 3: Instruments de gestió (cases d’acollida, voluntariat, etc.). Carme 
Maté, Servei de Drets dels Animals 

14.00 h - 16.00 h Pausa per dinar 

16.00 h - 17.00 h  Resum dels resultats de les taules  

17.00 h Lectura del manifest i compromisos adoptats, i cloenda de la jornada 

 Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona 



 

2. TAULA 1. CANVIS LEGISLATIUS  

2.1. DETALL DE LES APORTACIONS 

COMPORTAMENT DE L’ANIMAL (14,8%) 

Requerir una formació prèvia en tinença responsable, proves de coneixement i comportament, i 

establir la regulació d’un carnet d’aptitud de tinença d’animals: 

• Requerir formació prèvia i/o un curs d’idoneïtat. 

• Formació a la persona propietària (carnet). 

• Fer una prova de coneixements i una prova de comportament. 

• Carnet de tinença, però no com s’està plantejant sinó amb més formació. 

• Requerir una prova de coneixement entre la persona responsable i el gos GPP (per tal de 

millorar el vincle, conèixer les necessitats de l’animal, etc.) i fer una prova de comportament. 

• Formació a les persones propietàries de GPP i regulació d’un carnet d’aptitud. 

 

Espais adequats per a la socialització dels animals (diferenciant GPP).  

 

Fomentar i regular la figura professional d’educadors i etòlegs per evitar i solucionar problemes.  

CADELLADES NO DESITJADES (14,5%) 

Obligació i control de l’esterilització: 

• Requeriment d’esterilització obligatòria a les persones propietàries dels animals censats. 

• Obligatorietat d’esterilitzar. 

• Obligació d’esterilitzar. 

• Esterilització obligatòria. 

• Obligatorietat d’esterilitzar els GPP abans dels 7 mesos. 

• Quan l’animal s’inscriu al cens, que estigui prèviament identificat i esterilitzat. 

• Posar l’enfoc en l’esterilització obligatòria, amb excepcions. 

• Esterilització universal obligatòria llevat de criadors molt restringits. 

• Obligació i control de l’esterilització d’animals de particulars (especialment gats). 

• Obligació de les botigues de notificar les dades dels compradors de cadells. 

 

Compliment de la prohibició de cria en domicilis particulars: 

• Campanyes d’informació de la prohibició de la cria particular, tant per a particulars com per al 

personal veterinari. 

• Prohibir tota la cria.  

FACTORS ECONÒMICS (11,9%) 

Ajuts socials i campanyes d’atenció veterinària en situacions excepcionals i acreditades de 

vulnerabilitat social: 

• Ajudes socials per poder mantenir l’animal en situacions excepcionals de necessitat (lloguer, 

impostos...). 

• Campanyes d’atenció veterinària a baix cost per a persones en situació de vulnerabilitat que 

puguin acreditar la manca de recursos. 

 

FINAL DE LA TEMPORADA DE CAÇA (10,1%) 

Regular estrictament les condicions de la tinença de gossos per caçar, o prohibir-la. 



 

CANVI DE DOMICILI (9%) 

Desgravacions fiscals per a les persones propietàries d’habitatges que acceptin famílies llogateres 

amb tinença d’animals. 

PÈRDUA D’INTERÈS PER L’ANIMAL (8,2%) 

Informació i educació, incorporant al currículum escolar la matèria de tinença responsable i fent 

campanyes educatives i de sensibilització: 

• Incorporar al currículum escolar la matèria de tinença responsable. 

• Informar i fer campanyes educatives i de sensibilització.  

• Sensibilització (per exemple, el fet de regalar un animal en molts casos li fa perdre valor, no 

adoptar/comprar pel físic de l’animal...). 

AL·LÈRGIES (5,8%) / TOXOPLASMOSI 

Elaborar documentació perquè tots els professionals de la salut puguin fer difusió i pedagogia 

sobre al·lèrgies i toxoplasmosi, de manera homogènia. 

INGRÉS HOSPITALARI, DEFUNCIÓ (5,7%) 

Mesures per facilitar la tinença en residències i per traspassar la responsabilitat a la família en cas 

de defunció: 

• En cas de defunció de la persona responsable, obligar d’alguna manera que la família es 

responsabilitzi de l’animal. 

• Crear residències que admetin animals amb les seves persones responsables, fet que també 

ajudaria a la convivència. 

TEMES TRANSVERSALS 

Prohibició de la venda d’animals presencialment a les botigues o en portals d’internet: 

• Establir una legislació de prohibició de venda en botigues. 

• Prohibir la venda d’animals en plataformes d’internet. 

• Prohibir la venda de cadells a les botigues de manera presencial (exhibició de cadells). 

• Prohibir la venda en botigues i portar un control exhaustiu dels criadors. 

• Prohibir la venda presencial a les botigues. 

• Prohibir la venda d’animals en establiments comercials, o que no estiguin a les botigues. 

• Controlar exhaustivament i impedir la venda d’animals a través d’internet. 

• Prohibició de criar, reproduir o comercialitzar. 

• Prohibir la utilització d’animals com a reclam comercial. 

• Control efectiu de la compravenda d’animals en botigues, granges d’animals i internet 

(importació).  

 

Normativa sobre gossos potencialment perillosos: 

• Establir una normativa restrictiva sobre la tinença de GPP, com per exemple la d’Alemanya. 

• Incrementar l’assegurança per cobrir no només els danys personals, sinó també el cost de 

l’abandonament.  

• Cost zero de la llicència per adopció de GPP (o a partir de la 2a llicència en una unitat 

familiar). 

Compliment de l’obligatorietat d’identificació dels animals de companyia i traçabilitat de l’animal 

en el decurs de la seva vida: 

• Control per garantir que es compleix la obligatorietat d’identificació amb microxip. 

• Traçabilitat dels animals per saber-ne l’origen i la destinació (només poden tenir un origen 

autoritzat). 



 

• Potenciar l’ús del registre general d’animals de companyia (ANICOM). 

 

2.2. IDEES PRINCIPALS I PRIORITZACIÓ 

 

1. Prohibició de la venda d’animals presencialment a les botigues o en portals d’internet. 

2. Obligació i control de l’esterilització. 

3. Requerir una formació prèvia en tinença responsable, proves de coneixement i comportament, i 

establir la regulació d’un carnet d’aptitud de tinença d’animals.  

4. Normativa sobre gossos potencialment perillosos. 

5. Compliment de l’obligatorietat d’identificació dels animals de companyia i traçabilitat de 

l’animal en el decurs de la seva vida. 

6. Informació i educació, incorporant al currículum escolar la matèria de tinença responsable i fent 

campanyes educatives i de sensibilització. 

 

La resta de propostes d’actuacions que no es van prioritzar, o que es van prioritzar en molt menys 

grau, són: 

• Compliment de la prohibició de cria en domicilis particulars. 

• Espais adequats per a la socialització dels animals (diferenciant GPP).  

• Fomentar i regular la figura professional d’educadors i etòlegs per evitar i solucionar 

problemes.  

• Ajuts socials i campanyes d’atenció veterinària en situacions excepcionals i acreditades de 

vulnerabilitat social. 

• Regular estrictament les condicions de la tinença de gossos per caçar, o prohibir-la. 

• Desgravacions fiscals per a les persones propietàries d’habitatges que acceptin famílies 

llogateres amb tinença d’animals. 

• Elaborar documentació perquè tots els professionals de la salut puguin fer difusió i pedagogia 

sobre al·lèrgies i toxoplasmosi, de manera homogènia. 

• Mesures per facilitar la tinença en residències i per traspassar la responsabilitat a la família en 

cas de defunció. 

  



 

2.3. FITXES DE LES ACCIONS 

Compliment de la prohibició de cria en domicilis particulars  

Objectius  Compliment de la prohibició de la cria en domicilis 

particulars d’animals de companyia. 

 Posar fi als criadors il·legals. 

Periodicitat 

Periòdica 

Descripció/Accion

s 

 Control exhaustiu als domicilis. 

 Millorar la redacció de l’ordenança 

DAZ i definició de nucli zoològic.  

 Imposició de sancions i decomisos molt greus (canvi de la normativa). 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Impedir la cria als domicilis per a la venda 

posterior d’animals. 

 Reduir la sobrepoblació d’animals. 

 Criadors. 

 Veïns i veïnes. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Ambigüitat en la interpretació normativa. 

 Falsedat en la documentació de nucli zoològic. 

 Control als domicilis. 

 Control de la venda per internet. 

 Campanyes d’informació a la ciutadania 

sobre la prohibició de la cria. 

 Sensibilització. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

  

 

Incorporació en el currículum escolar de l’educació en 

empatia 

Objectius  Evitar abandonaments i maltractaments d’animals a través 

de l’educació com a millor política preventiva de futur. 
Periodicitat 

Contínua 

Descripció/Accion

s 

 Canvis en la normativa educativa a través de l’empatia cap als animals (i les 

persones). 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Traspassar a les generacions futures el canvi 

cultural que ja existeix sobre la consideració 

dels animals com a éssers dotats de 

sensibilitat. 

 Millorar la resolució de conflictes a l’aula 

entre alumnes. 

 Sector educatiu. 

 Sector polític. 

 Personal legislador Estat i comunitats 

autònomes. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Lobbies de sectors econòmics (no implicats 

directament). 

 Manca de voluntat política (cada vegada més 

oberts). 

 Campanyes d’informació i sensibilització. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

  Moltes. 

Prohibició de la venda d’animals 



 

Incorporació en el currículum escolar de l’educació en 

empatia 

Objectius  Fomentar l’adopció. 

 Eliminar la compra compulsiva. 

 Deixar de cosificar els animals. 

Periodicitat 

Contínua 

Descripció/Accion

s 

 Regulació estricta a criadors. 

 Control total del destí dels cadells de criadors. 

 Prohibir tota venda que no sigui de criadors professionals. 

 Prohibir els anuncis d’internet. 

 Control de les granges d’animals. 

 Control de les importacions. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Augmentar les adopcions. 

 Reduir l’abandonament per haver adoptat 

compulsivament. 

 Millorar el benestar animal. 

 Administració pública, Generalitat. 

 Personal legislador. 

 Portals d’internet. 

 Sector polític. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Lobby comercial. 

 Dificultats tecnològiques per controlar internet. 

 Pressió social. 

 Voluntat política. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Campanyes d’informació.  Països que ja ho han fet (EUA, Canadà, 

Suècia, Polònia, Finlàndia, Croàcia, Bèlgica). 

 

Esterilització obligatòria (revisió de la normativa DL 2/2008) 

Objectius  Controlar la natalitat. Periodicitat 

Periòdica 

Descripció/Accion

s 

 Constituir una taula de treball legitimada, les aportacions de la qual es 

tinguin en compte. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Reduir l’abandonament.  Ajuntaments, personal tècnic municipal. 

 Sector professional implicat. 

 Entitats. 

 Generalitat.  

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Recursos. 

 Lobbies. 

 Manca d’informació de la ciutadania. 

 Canvi normatiu acompanyat de recursos que 

ho facin possible. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Acompanyament d’un estudi econòmic per 

posar-ho en pràctica. 

 Holanda. 

 

 



 

Reducció del nombre de gossos potencialment perillosos als 

centres 

Objectius  Que entrin menys gossos potencialment perillosos als centres 

d’acollida i que en surtin més. 
Periodicitat 

 

Descripció/Accion

s 

 Obligatorietat d’esterilitzar els GPP abans de l’any. 

 Augmentar les sancions per la cria d’aquestes races. 

 Cooperació entre administracions perquè es modifiqui la llei estatal. 

 Subclassificació dels GPP perquè sigui diferent per comportament animal. 

 Formar el personal tècnic municipal que dona informació sobre tramitacions 

de llicències. 

 Campanya de sensibilització per desestigmatitzar els GPP. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Reducció del nombre de GPP als centres i 

millorar-ne el benestar. 

 Ajuntaments, Generalitat i Estat. 

 Agents de seguretat. 

 Personal tècnic.  

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Modificar la llei no és competència de les 

administracions locals. 

 Voluntat política. 

 Acord de les administracions per modificar la 

llei en l’àmbit local i estatal. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Voluntat política. 

 Recursos econòmics i personals. 

 Altres països europeus, com França. 

 

Formació obligatòria  

Objectius  Menys abandonaments. 

 Millora del benestar animal. 

 Millor vincle entre la família i l’animal. 

 Més coneixement de les necessitats de l’animal. 

Periodicitat 

Contínua 

Descripció/Accion

s 

 Implementar un protocol per a l’arribada d’un nou animal de companyia. 

 Regular els estudis del personal educador caní. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Menys abandonaments. 

 Millora del benestar de l’animal. 

 Animals de companyia més i millor integrats a 

la societat. 

 Administració pública. 

 Professionals de l’educació canina. 

 Personal gestor de centres d’acollida i 

protectores.  

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Allargament del temps per a l’adopció.  

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

  Alguns països amb GPP. 

 

Identificació i traçabilitat: potenciar l’ús del registre general 

d’animals de companyia (ANICOM)  

Objectius  Garantir la traçabilitat de l’animal en el decurs de la seva Periodicitat 



 

Identificació i traçabilitat: potenciar l’ús del registre general 

d’animals de companyia (ANICOM)  
vida.  

Descripció/Accion

s 

 La infracció per no tenir llibre de registre actualitzat als nuclis zoològics 

qualificada com a greu. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Base de dades única: desplegar l’ANICOM. 

 Agilitzar processos de retorn dels animals 

perduts. 

 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 L’ANICOM no té traçabilitat de l’AIAC. 

 Llei de protecció de dades. 

 Desconeixement per part del sector veterinari 

de la normativa de traspassar dades del xip 

a l’ANICOM. 

 Dotar de recursos l’ANICOM. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Donar els recursos necessaris a l’ANICOM.  

 

Compliment de l’obligatorietat d’identificació dels animals de 

companyia  

Objectius  Com fer complir la normativa pel que fa a l’obligatorietat 

d’identificar. 

 Evitar l’abandonament i sancionar-lo. 

Periodicitat 

 

Descripció/Accion

s 

 Obligar per normativa que els veterinaris introdueixin en una base de dades 

la no identificació del gos. 

 Obligació de bolcar les dades del llibre de registre al Registre central únic. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Evitar l’abandonament d’animals no 

identificats. 

 Ajuntaments, Generalitat i Estat.  

 Sectors professionals. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 LOPD. 

 Voluntat política. 

 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Voluntat política.  

 

  



 

2.4. IMATGES 

 

  
 

   
 

 

 

  



 

3. TAULA 2. CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I 
PROGRAMES EDUCATIUS 

3.1. DETALL DE LES APORTACIONS 

COMPORTAMENT DE L’ANIMAL (14,8%) 

Visites als centres d’acollida per aprofundir en “què comporta tenir un animal”: 

• Establir un període de pràctiques previ a l’acollida per tal d’adquirir responsabilitat. 

• Disposar d’assessorament/informació en el moment de comprar o adoptar. 

• Campanyes de conscienciació. 

 

Donar a conèixer les necessitats físiques i mentals que tenen els animals, des d’un punt de vista 

professional i no sensacionalista (animal com a subjecte de dret), per evitar futurs problemes de 

comportament: 

• Tallers o xerrades per aprendre a identificar els senyals de calma o incomoditat dels animals 

(tant per als adults responsables dels animals com per als infants de la família). 

• Donar a conèixer que els models educatius televisius són inadequats i que amb aquestes 

pràctiques es poden generar més problemes de comportament. 

• Organitzar xerrades informatives per a professionals. 

• Elaborar un manual de convivència responsable, i vincular-lo amb els valors de respecte i 

llibertat de l’animal. 

• Explicar els arguments científics i morals, elaborant un manual de convivència responsable. 

• Elaborar contes educatius sobre l’empatia amb els animals, que creïn valors relacionats amb el 

respecte i la llibertat. 

 

Respectar el caràcter i les característiques pròpies de cada animal: 

• Educar en el respecte, no humanitzant ni intentant adaptar els animals a nosaltres.  

CADELLADES NO DESITJADES (14,5%) 

Campanyes de foment de l’esterilització: 

• Sensibilitzar sobre la situació dels animals abandonats o que estan als centres d’acollida. 

FINAL DE LA TEMPORADA DE CAÇA (10,1%) 

Campanyes de prohibició de la utilització dels gossos per a la caça, vetllant pels drets dels 

animals. 

CANVI DE DOMICILI (9%) 

Fomentar la reflexió i crear debat entorn de si els contractes de lloguer poden prohibir la tinença 

d’animals a casa: 

• Reflexionar sobre quin lloc té o li donem a l’animal dins de la família. 

• Beneficiar les persones propietàries d’immobles que permetin viure-hi amb animals. 

PÈRDUA D’INTERÈS PER L’ANIMAL (8,2%) 

Visites i tallers als centres d’acollida per fer-nos conscients de la realitat i avaluar les nostres 

capacitats d’acollir adequadament: 

• Establir debats i reflexions des de l’esperit crític (responent a les preguntes “què”, “per què”, 

canvi de punt de vista, què podem fer nosaltres per canviar-ho, etc.).  



 

• Organitzar visites des dels centres escolars que comportin després un treball de 

l’abandonament dels animals. 

MANCA DE TEMPS O ESPAI (6,6%) / INGRÉS HOSPITALARI, DEFUNCIÓ (5,7%) / VACANCES 

(1,6%) 

Campanya informativa sobres les opcions existents per donar resposta a la manca de temps, 

espai, període de vacances o ingressos hospitalaris puntuals: 

• Treballar els falsos mites associats, com la necessitat de grans espais. 

• Crear i/o potenciar xarxes de proximitat al barri. 

• Donar informació real de les necessitats que té un animal que passa temps sol a casa. 

• Educar en el canvi de concepte d’“animal de companyia” a “animal de família”.  

TEMES TRANSVERSALS 

Formació i sensibilització des d’una perspectiva ètica i moral integrades en el projecte educatiu 

dels centres educatius i de ciutat: 

• Planificar tallers educatius a les escoles amb la participació dels animals de les famílies. 

• Treballar des de la perspectiva de l’ètica i la moral per garantir una transformació del tracte 

cap als animals a llarg termini. 

• Visibilitzar l’adopció com a única alternativa ètica. 

• Informar la ciutadania d’on s’han de dirigir en cas de voler tenir un animal. 

• Educar per una tinença responsable tenint en compte aspectes com el temps, l’espai, els diners i 

el caràcter de l’animal, i veure com es pot fer compatible amb els nostres hàbits. 

 

Campanyes singulars de proximitat amb persones del barri o amb persones famoses que puguin 

atraure l’atenció d’infants i joves, des d’un model de participació activa que generi compromís: 

• Plantejar metodologies d’aprenentatge i coneixement lúdiques que facilitin el compromís 

responsable.  

 

Formació prèvia i/o posterior a l’adopció obligatòria per a les persones responsables: 

• Obtenció d’un certificat quan s’acabi la formació. 

 

Campanyes de control i sanció: com a pla d’actuació immediat amb mesures correctores.  

 

3.2. IDEES PRINCIPALS I PRIORITZACIÓ 

1. Formació i sensibilització des d’una perspectiva ètica i moral integrades en el projecte educatiu 

dels centres educatius i de ciutat. 

2. Donar a conèixer les necessitats físiques i mentals que tenen els animals, des d’un punt de vista 

professional i no sensacionalista (animal com a subjecte de dret), per evitar futurs problemes 

de comportament. 

3. Formació prèvia i/o posterior a l’adopció obligatòria per a les persones responsables. 

4. Campanyes de control i sanció: com a pla d’actuació immediat amb mesures correctores.  

 

La resta de propostes d’actuacions que no es van prioritzar, o que es van prioritzar en molt menys 

grau, són: 

• Visites als centres d’acollida per aprofundir en “què comporta tenir un animal”. 

• Respectar el caràcter i les característiques pròpies de cada animal. 

• Campanya informativa sobres les opcions existents per donar resposta a la manca de temps, 

espai, període de vacances o ingressos hospitalaris puntuals. 



 

• Campanyes de foment de l’esterilització. 

• Campanyes de prohibició de la utilització dels gossos per a la caça, vetllant pels drets dels 

animals. 

• Fomentar la reflexió i crear debat entorn de si els contractes de lloguer poden prohibir la 

tinença d’animals a casa. 

• Visites i tallers als centres d’acollida per fer-nos conscients de la realitat i avaluar les nostres 

capacitats d’acollir adequadament. 

• Campanyes singulars de proximitat amb persones del barri o amb persones famoses que 

puguin atraure l’atenció d’infants i joves, des d’un model de participació activa que generi 

compromís. 

 

3.3. FITXES DE LES ACCIONS 

 

Formació prèvia i/o posterior a l’adopció obligatòria per a les 

persones responsables 

Objectius  Conèixer les necessitats bàsiques i específiques de l’animal i 

reconèixer-lo com a subjecte de dret. 
Periodicitat 

 

Descripció/Accion

s 

 Campanya de comunicació. 

 Formació prèvia i/o posterior a l’adopció. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Reduir els retorns d’adopcions. 

 Millorar la qualitat de vida de l’animal i de 

l’adoptant. 

 Administració pública. 

 Entitats. 

 Ciutadania. 

 Mitjans de comunicació - InfoK. 

 Celebrities o personatges influents. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Aconseguir finançament. 

 Falta de predisposició. 

 Centre de formació permanent. 

 Campanya d’impacte efectiva. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Pressupost/subvencions. 

 Recursos humans. 

 Recursos materials. 

 Metodologia fonamentada en valors. 

 Suïssa (postadopció). 

 Alemanya (preadopció). 

 

  



 

Formació i sensibilització des d’un punt de vista moral 

integrades en un projecte educatiu de centre i de ciutat 

Objectius  Crear un model de consciència respectuosa d’una manera 

integral amb els éssers amb sensibilitat. 

 Promoure la no-violència. 

Periodicitat 

Contínua 

Descripció/Accion

s 

 Crear programes. 

 Crear eines per valorar el grau de compliment dels objectius proposats. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Respecte, sensibilització i tinença responsable.  Comunitat educativa. 

 Ciutadania. 

 Administració pública. 

 Entitats. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Mesurar el nivell d’impacte de l’objectiu. 

 Falta de cohesió entre els diferents agents 

implicats. 

 Sinergia entre els agents implicats. 

 Acostar posicions per aconseguir un pacte. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Promoure la inversió de recursos privats i 

públics. 

 Mobilitzar els recursos humans (experts). 

 Escoles verdes i sostenibles. 

 Programes de filosofia 3/18. 

 

Coneixement de l’animal des del punt de vista professional 

Objectius  Treballar valors. 

 Formació pràctica sobre el comportament de l’animal. 

 Fomentar l’empatia i el respecte pels animals de companyia 

en general. 

Periodicitat 

Contínua 

Descripció/Accion

s 

 Tallers interactius. 

 Teatre de “l’oprimit”. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Reduir l’abandonament. 

 Millorar la interacció. 

 Administració pública. 

 Entitats. 

 Escoles. 

 Professionals. 

 Ciutadania. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Finançament. 

 Falta de compromís (de l’Administració, de les 

escoles, etc.). 

 Incorporació al Programa Educatiu de Ciutat 

(PEC). 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Pressupost, subvencions. 

 Recursos humans. 

 Materials. 

 Metodologia, suport pedagògic. 

 

 



 

3.4. IMATGES 

 

 
 

 

 
  



 

4. TAULA 3. INSTRUMENTS DE GESTIÓ 

4.1. DETALL DE LES APORTACIONS 

COMPORTAMENT DE L’ANIMAL (14,8%) I CADELLADES NO DESITJADES (14,5%)  

Realització de campanyes d’esterilització, identificació i cens: 

• Fomentar l’esterilització del 100% dels animals a través de campanyes i sancions.  

• Obligació d’esterilitzar a través de control, sancions i conscienciació. 

• Campanyes porta a porta per controlar i fomentar la identificació i l’esterilització.  

• Obligar a l’esterilització dels GPP. 

• A Barcelona, fer difusió de la normativa relativa a l’esterilització. 

 

Realització de campanyes d’adopció: 

• Campanyes de comunicació dels animals allotjats als centres. 

• Campanyes per la millora de la imatge dels GPP. 

• Creació d’estratègies per afavorir l’adopció de gossos “invisibles”. 

• Connexió i traspàs d’informació amb entitats per a l’adopció de gossos de fora. 

 

Formació i informació a adoptants, i acompanyament en el procés d’adopció: 

• Més acompanyament a les adopcions, que inclogui educació sobre comportament.  

• Oferir serveis d’etologia i atenció veterinària en adopcions “difícils”. 

• Suport etològic públic. Servei de medicina del comportament.  

• Informar sobre els costos de manteniment dels animals abans de l’adopció.  

 

Millorar l’accessibilitat i la visibilitat dels centres de recollida, fomentar la creació de punts 

d’adopció al centre de la ciutat: 

• Organització d’activitats amb els animals allotjats per compartir espais amb la ciutadania, i 

fer-los més visibles.  

• Personalitzar els animals, fer visibles els gossos. 

• Crear punts d’adopció en nuclis de població (tipus The Doger Café a Madrid). 

 

Altres:  

• Elaboració d’una “targeta” per a les xarxes socials de rebuig d’adopció de cadellades. 

 

FACTORS ECONÒMICS (11,9%) / CANVI DE DOMICILI (9%) / MANCA DE TEMPS O ESPAI (6,6%) 

/ INGRÉS HOSPITALARI, DEFUNCIÓ (5,7%) / PÈRDUA DE FEINA (3,8%) / VACANCES (1,6%) 

Potenciar les xarxes de suport social, des de l’Administració, la ciutadania i les entitats, amb eines 

tecnològiques que facilitin la connexió: 

• Xarxa de cases d’acollida. 

• Xarxa de suport social entre persones propietàries, creació d’una app. 

• Xarxa immobiliària pet-friendly. 

• Acceptació animals de companyia en habitatge social. 

• Programa d’ajudes a determinats col·lectius a través de serveis socials. 

• Baixar l’IVA dels serveis veterinaris. 

 

PÈRDUA D’INTERÈS PER L’ANIMAL (8,2%) 

Fomentar la realització d’activitats amb l’animal. 



 

AL·LÈRGIES (5,8%) / NAIXEMENT DE FILL/A (2,6%) / TOXOPLASMOSI 

Informació i coordinació entre personal veterinari i mèdic (al·lèrgies, toxoplasmosi, altres 

malalties, etc.). 

 

Informació i formació en etologia i sobre malalties abans de l’arribada del nadó. 

TEMES TRANSVERSALS 

Millora dels registres d’animals de companyia: 

• Crear sinergies entre l’AMICOM i l’AIAC. 

• Revisió i millora de l’ANICOM i l’AIAC. 

• Cens i identificació dels gossos de caça, a partir de llicència de caça obligar a censar i 

identificar els gossos. 

 

Altres: 

• Creació d’una taxa d’animals de companyia que serveixi per finançar accions. 

• Que els veterinaris puguin informar per sancionar animals no xipats (alguns participants 

comenten que això podria tenir un efecte fugida).  

• Creació de la figura municipal de l’agent de protecció animal. 

 

4.2. IDEES PRINCIPALS I PRIORITZACIÓ 

1. Realització de campanyes d’esterilització, identificació i cens. 

2. Realització de campanyes d’adopció. 

3. Formació i informació a adoptants, i acompanyament en el procés d’adopció.  

4. Millorar l’accessibilitat i la visibilitat dels centres de recollida, fomentar la creació de punts 

d’adopció al centre de la ciutat.  

5. Potenciar les xarxes de suport social, des de l’Administració, la ciutadania i les entitats, amb 

eines tecnològiques que facilitin la connexió.  

6. Millora dels registres d’animals de companyia. 

 

La resta de propostes d’actuacions que no es van prioritzar, o que es van prioritzar en molt menys 

grau, són: 

• Elaboració d’una “targeta” per a les xarxes socials de rebuig d’adopció de cadellades. 

• Fomentar la realització d’activitats amb l’animal. 

• Informació i coordinació entre personal veterinari i mèdic (al·lèrgies, toxoplasmosi, altres 

malalties, etc.). 

• Informació i formació en etologia i sobre malalties abans de l’arribada del nadó. 

• Creació d’una taxa d’animals de companyia que serveixi per finançar accions. 

• Que els veterinaris puguin informar per sancionar animals no xipats (alguns participants 

comenten que això podria tenir un efecte fugida).  

• Creació de la figura municipal de l’agent de protecció animal. 

 

  



 

4.3. FITXES DE LES ACCIONS 

 

Campanya per a l’esterilització / xip / cens 

Objectius  Reduir els ingressos d’animals abandonats de cadellades no 

desitjades. 

 Millorar la recuperació. 

Periodicitat 

 

Descripció/Accion

s 

 Seguiment del compliment de la llei. 

 Obligatorietat d’esterilitzar els gats. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Canviar la conscienciació de la ciutadania 

sobre la importància de la campanya. 

 ANICOM/AIAC. 

 Centres veterinaris. 

 Administració. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Xips no donats d’alta. 

 Manca de recursos. 

 Desemparament jurídic dels CAAC en les 

ordenances municipals. 

 Fer requeriment. 

 Incloure-ho en una llei autonòmica d’àmbit 

català (no municipal) i unificar ordenances.  

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Pressupost. 

 Canvi legislatiu. 

 

 

Acompanyament en adopcions  

Objectius  Evitar abandonaments per motius econòmics i etològics. Periodicitat 

. 

Descripció/Accion

s 

 Educació prèvia i posterior a l’adopció en escoles, centres cívics, etc. 

 Assessorament postadopció efectiva, segons el cas més o menys llarg en el 

temps. 

 Informació virtual en pàgina de l’Ajuntament sobre animals domèstics. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Evitar la sobresaturació de centres per motius 

de serveis socials i de comportament.  

 Serveis socials. 

 Administracions. 

 Personal veterinari i etòleg. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

  Crear una xarxa de cases d’acollida 

promoguda per serveis socials per evitar 

entrades sistemàtiques a la gossera. 

 Suport etològic des de l’Administració. 

 Suport veterinari concertat. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Educació ambiental. 

 Web que vinculi quin tipus de gos t’aniria bé 

pel lloc on vius o per com ets. 

 

 



 

Foment adopcions de “qualitat” i d’“animals difícils”  

Objectius  No retorn dels animals al centre. 

 Promoció dels casos de “llarga durada” (vells, GPP, malalts, 

etc.). 

Periodicitat 

Contínua 

Descripció/Accion

s 

 Campanyes de televisió i premsa. 

 Mesures a llarg termini per garantir un seguiment/acompanyament. 

 Exigència de revisió o visita veterinària/etològica, etc. anual per comprovar: 

esterilització, vacunes, comportament, etc. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Increment d’adopcions dels “invisibles”. 

 Divulgació de l’existència d’aquesta realitat 

dels “oblidats”. 

 “Que cale el mensaje”.  

 Centres d’acollida, entitats i refugis. 

 Ciutadania. 

 Administració local. 

 Generalitat. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Falta de disponibilitat i/o voluntat. 

 Egoisme de la societat actual. 

 Saturació. 

 Assistència veterinària subvencionada per 

gossos vells i/o malalts a les cases 

d’acollida. 

 Campanyes informatives sobre malalties 

cròniques no mortals. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Subvencionar entitats i projectes. 

 Multiplicar recursos als centres d’acollida. 

 Centre Trifolium (Gavà). 

 Senior (Associació d’Animals Geriàtrics). 

 

Accessibilitat i visualització dels centres d’acollida  

Objectius  Afavorir el coneixement i la consciència de la ciutadania 

sobre els CA per fomentar adopcions responsables i 

duradores. 

 

Periodicitat 

Contínua 

Descripció/Accion

s 

 Activitats a centre cívics. 

 Activitats a centres comercials, escoles, maratons, etc. 

 TMB: bus línia “adopció”. 

 Assignatura a escoles (dins de medi). 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Conscienciar de les dimensions del problema. 

 Donar visibilitat. 

 Afavorir les adopcions. 

 Reduir els abandonaments. 

 Centres cívics.  

 Centres d’acollida, protectores i associacions. 

 Escoles (portar gossos a l’escola, treure’ls a 

passejar). 

 Agents cívics. 

 Ajuntament. 

 Fires/maratons. 

 Centres comercials. 

 TMB. 

 Televisió. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Despesa pública. 

 Recursos personals i materials. 

 Interferència, desconeixement, trivialització. 

 Dogger Bar. 

 Bus CA. 

 Activitats centres cívics. 



 

Accessibilitat i visualització dels centres d’acollida  

 Locals a la ciutat per visualitzar. 

 Agent cívic. 

 Campanyes web / televisió / xarxes socials. 

 Escoles. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Despesa pública: locals, televisió, campanyes. 

 Ajudes a entitats animalistes. 

 Doger Bar. 

 Cat Bar. 

 
 
 

Potenciar les xarxes de suport social, des de l’Administració, 

la ciutadania i les entitats, amb eines tecnològiques que 

facilitin la connexió 

Objectius  Donar solucions a la pèrdua temporal o definitiva de la 

propietat de l’animal (residència o hospital). 

 Donar solucions a problemes socials que afecten els animals 

(pèrdua de feina, naixement de fill/a, etc.). 

Periodicitat 

 

Descripció/Accion

s 

 Crear i promoure les diferents xarxes: persones propietàries, voluntariat i 

cases acollidores. 

 Banc d’aliments per a animals de companyia. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Menys abandonament perquè hi ha més 

suport en cas de risc social. 

 Serveis socials. 

 Sistema sanitari. 

 Protectores. 

 Personal veterinari 

 Voluntariat. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Manca de suport en casos de dificultats de la 

persona propietària (hospital, canvi de 

domicili, etc.). 

 Manca d’accions/protocols des de serveis 

socials. 

 Xarxa de les cases d’acollida. 

 Xarxa social de persones propietàries. 

 Xarxa de voluntariat per donar suport a 

domicili. 

 Banc d’aliments. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Tenir una figura coordinadora de xarxes. 

 Telèfon d’atenció/informació per a casos de 

“risc social” amb animal de companyia. 

 ConectaDog. 

 Banc de temps. 

 Banc d’aliments per a persones. 

 
  



 

 

 

 

4.4. IMATGES 

  

    

Millora dels registres d’animals de companyia 

Objectius  Aconseguir que tots els animals estiguin censats. 

 Conèixer la traçabilitat de l’animal. 

 Facilitar la recuperació d’animals i la sanció dels infractors. 

Periodicitat 

 

Descripció/Accion

s 

 Unificació o vinculació dels registres. 

 Regulació estricta de l’accés a les dades. 

Resultats esperats  Agents implicats  

 Un coneixement millor del cens implica una 

gestió administrativa millor. 

Treball en xarxa de: 

 Entitats. 

 Administració. 

 COVB. 

 AIAC. 

Dificultats que es detecten Possibles solucions 

 Problemes amb RGPD. 

 Manca d’unificació de respostes (no hi ha 

treball en xarxa). 

 Existència de xips no donats d’alta. 

  Conveni entre protectores i COVB per posar 

xip a nom de la protectora i després fer 

canvi. 

Recursos necessaris Experiències similars / Bones pràctiques 

 Econòmics, per a la creació i el manteniment 

del registre. 

 



 

5. CONCLUSIONS CONJUNTES 

A continuació es destaquen en negreta les idees comunes que es van prioritzar en cada una de les 

taules. Per tant, aquestes accions s’han d’entendre des del punt de vista que es tractava en cadascuna: 

 

 

Taula 1 

 

CANVIS LEGISLATIUS 

(tinença, venda, cria, 

etc.) 

• Prohibició de la venda d’animals presencialment a les botigues o en 

portals d’internet. 

• Obligació i control de l’esterilització. 

• Requerir una formació prèvia en tinença responsable, proves de 

coneixement i comportament, i establir la regulació d’un carnet 

d’aptitud de tinença d’animals.  

• Normativa sobre gossos potencialment perillosos. 

• Compliment de l’obligatorietat d’identificació dels animals de 

companyia i traçabilitat de l’animal en el decurs de la seva vida. 

• Informació i educació, incorporant al currículum escolar la matèria 

de tinença responsable i fent campanyes educatives i de 

sensibilització. 

Taula 2 

 

CAMPANYES DE 

COMUNICACIÓ I 

PROGRAMES 

EDUCATIUS 

(de 3 a 18 anys) 

• Formació i sensibilització des d’una perspectiva ètica i moral 

integrades en el projecte educatiu dels centres educatius i de 

ciutat. 

• Donar a conèixer les necessitats físiques i mentals que tenen els 

animals, des d’un punt de vista professional i no sensacionalista 

(animal com a subjecte de dret), per evitar futurs problemes de 

comportament. 

• Formació prèvia i/o posterior a l’adopció obligatòria per a les 

persones responsables. 

• Campanyes de control i sanció: com a pla d’actuació immediat amb 

mesures correctores.  

Taula 3 

 

INSTRUMENTS DE 

GESTIÓ 

(cases d’acollida, 

voluntariat, etc.) 

• Realització de campanyes d’esterilització, identificació i cens. 

• Realització de campanyes d’adopció. 

• Formació i informació a adoptants, i acompanyament en el procés 

d’adopció.  

• Millorar l’accessibilitat i la visibilitat dels centres de recollida, 

fomentar la creació de punts d’adopció al centre de la ciutat.  

• Potenciar les xarxes de suport social, des de l’Administració, la 

ciutadania i les entitats, amb eines tecnològiques que facilitin la 

connexió.  

• Millora dels registres d’animals de companyia. 

 

Com a conclusions, es pot extreure que hi ha consens pel que fa a la realització d’actuacions en els 

aspectes següents: 

• Esterilització: obligatorietat i campanyes informatives. 

• Formació a les persones adoptants. 

• Identificació dels animals i millora de la gestió d’aquestes dades i els seus registres. 

• Inclusió de la formació sobre aquesta temàtica en els projectes educatius. 

 

 


