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1.- Com t-'ha ela rat el Pla deis P.nimals d~ Compé.'n fi" 
El Pla d'animals de companyia ha estat un projecte participatiu en la 

mesura que, un cop determlnats els eixos basics, s'ha dut a terme un conjunt 
d'entrevistes amb personatges claus, focus grup i entrevistes dirigides que han 
donat com a resultat un conjunt de dades i idees que ·hores d'ara configuren el cos 
del treball des de la seva perspectiva de diagnosi, fins a la seva vessant més 
operativa quant a la proposta de solucions. 

Els procediment de treball ha estat una primera tramesa de la petició, que 
inclofa objectius generals i estructura operativa del document així com uns apunts 
de la metodología de treball. Arran d'aixo, la proposta ha avan~at a partir d'una 
primera trabada amb els interlocutors, i un cop endre~ades les idees, hi ha hagut 
una torna per correu electronic amb un refor~ telefonic de la informació a fi i 
afecte de confirmar la correcta narració i expressió de les opinions. Aquest 
moment ha estat aprofitat pels interlocutors per establir matisos de fons i de 
forma a les seves apreciacions. 

La resposta deis actors ha estat majoritariament d'un bon nivell 
d'implicació i coneixements així com de malta motivació fins al punt de 
manifestar en moltes ocasions que es valorava especialment el fet que algú 
recollís les propostes formulades. 

Les persones que han participat han estat triats perque d'una manera o 
altre, a un nivell o altre, professionalment o per voluntarietat, des de les 
administracions o des deis agents socials, especialistes o col.laboradors, formen 
una mostra més que significativa de l'entorn tecnic que es mou al voltant deis 
animals de companyia. 
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alternatives i assignar recursos. La disminució de les molesties i perills associats a 
la convivencia amb els animals de companyia augmentara l'acceptació i la 
col·laboració de la ciutadania en aquesta qüestió. 

Els valors implícits en el PAC parteixen deis drets que els animals de 
companyia tenen reconeguts com a éssers vius, reconeixement ratificat per 
I'Organització de les Nacions Unides per a I'Educació, la Ciencia i la Cultura 
(UNESCO) i posteriorment per I'Organització de les Nacions Unides (ONU). 

El pla pretén establir unes línies estrategiques d'actuació consensuades 
amb els actors locals, ja siguin equips implicats en la gestió deis animals com 
entitats i persones que vetllen per la defensa deis animals. La participació de tots 
els sectors municipals i les entitats és imprescindible per a garantir l'acompliment 
de les normatives de protecció i benestar animal, d'higiene pública, de civisme i de 
seguretat ciutadana. 

La visió 

La ciutat del futur haura d'incloure els animals de companyia, sempre i quan 
aquesta població assoleixi una dimensió d'acord amb la capacitat de 
ciurega i de gestió de la propia ciutat. 

Una ciutat on els animals de companyia aportin un maxim de beneficis 
(salut, seguretat, gaudi) i, en correspondencia, siguin objecte de la maxima 
protecció i benestar possibles. En aquest sentit, veurem com caldra afavorir el 
registre, la identificació i l'esterilització deis animals, tant pel control de la població 
com per facilitar el retorn d'un animal al seu propietari en cas de perdua. 

Una ciutat amb un mínim de problemes de convivencia generats pels 
animals de companyia ensalvatgits. Una ciutat que garanteixi el compliment de la 
normativa sobre els diferents temes que s'hi recullen, i una ciutat educadora 
perque els ciutadans amb animals de companyia exerceixin una tinen~a 
responsable. 
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D'aquestes dades se'n poden extreure dues conclusions. Una primera que té a 
veure amb el nombre total d'animals de companyia a la ciutat; que la població 

· · presenta una tendencia al decreixemelit que caldra confi rmar a l'esdevenidor. 1 un 
segon aspecte relacionat amb el cens; les dades fan pensar en que cal un esfon.; 
important per impulsar el cens a la ci ut~t. 

Nombre d'animals censats 

any Nombre animals censats 1 acumulat 
2000 2.472 2.472 
2001 614 3.086 
2002 2.178 5.264 
2003 1.997 7.261 
2004 3.005 10.266 
2005 2.909 13.175 
2006 2.473 15.648 

, 

2007 2.184 17.832 ' 

2008 2.222 20.054 

•Estimacions de l'abandonament 

Per les dades em que es treballa es pot dir que la ratio dl.abandonament a la 
ciutat de Barcelona es mou entre un 0,75% i 1'1 %. Val a dir que a España aquest 
índex s'incrementa fins el 2%. 

•Dades d'eutanasies 

Aquestes dades es basen en el treball al CAAC. 

Gossos eutanasiats, rescatats i adoptats (1993 al 2008) 
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salut més precari deis gats de carrer. Hores d'arc;~, l'adopció esta estabilitzada 
a la baixa la qual cosa pot tenir a veure amb un límit real ifo una saturació del 
mercat més tradicional; és p·er aixo que a l,apartat de propostes hi ha iniciatives 
per obrir nous públics. 

Quant a ~a població d#animals de companyia sense propietari: Les 
colonies de gats urbans. 

Es planteja de forma diferenciada la pob/acíó de gats sense propíetarí com a 
colonies de gats perque la gestió d'aquesta població recau directament en 
l'administració mitjan~ant la col·laboració de les entitats proteccionistes. 

La majoria deis gats urbans son la descendencia assalvatgida deis 
gats domestics abandonats no esterilitzats, que es desplacen lliurement tot i 
que en origen tenien propietari. 

A la ciutat aquestes colonies incontrolades generen probleme.s de salubritat i 
convivencia. Ressaltar les queixes quan hi ha colonies incontrolades en els patis 
interiors i jardins a on la població és d'elevada densitat. Atenent al seu 
comportament territorial provoquen les molesties per l'excessiu marcatge amb 
orina, l~s baralles més freqüents i les vocalitzacions durant el període de zel. 

Aquestes colonies descontrolades i massificades poden esdevenir en un 
moment donat una molestia per a la biodiversitat urbana com les aus, petits 
reptils i micromamífers. 

Davant la superpoblació cal considerar les captures massives, el sanejament o 
el manteniment en centres d' acollida o a través de 1' adopció com a· mesures 
pal.liatives pero no definitives donat la complexitat. A tall d'exemple; els 
exemplars més adequats per donar en adopció són els cadells, pero els adults 
assalvatgits difícilment s'adapten a un entorn domestic limitat. 

La solució és la creació de colonies de gats controlades: el control 
sanitari, l'esterilització i una adequada alimentació. Amb el control de la colonia es 
minimitzen les molesties i s'eviten els conflictes i les superpoblacions, sense 
arribar a 1' eradicació. 

El metode de Captura, Esterilització i Devolució (CED) evita la vocalització 
característica de les femelles en zel, el com-portament agressiu deis mascles es 
redueix i per tant les baralles i el marcatge del territori amb l'orina. Una de les 
conseqüencies de tenir la població esterilitzada es que s'evita la imatge negativa 
de cadells malalts o moribunds (la mortalitat de cadells en gats assalvatgits és del 
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Colonies de color verd.- f ins a 15 indívidus 
Colonies de color groc.- entre 16 i 30 individus 
Colonies de color vermell.- mes de 30 individus 

3.2.- Conflictes de convivencii=t i de conservació 

Les tipologies de conflictes és poden classificar en dos grups: de convivencia 
i de conservació. 

Els problemes de convivencia identificats com a més importants, a partir de 
les entrevistes de I'Enquesta d'Ómnibus municipal i de les denúncies de ciutadans 
o entitats que generen els animals de companyia és poden classificar en: 

l. Higiene ambiental . La neteja viaria, La població animal pot generar 
problemes d'higiene pels orins i excrements. L'Enquesta d'OmnibLis 
municipal mostra que el 51 % de la ciutadania destaca aquest punt com 
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Entorn l'animal de companyia es teixeix una xarxa quantiosa i 
importantíssima de professionals i entitats proteccionistes que cal tenir 
present per dura terme els objectius de la gestió a ciutat. 

Quant als professionals fonamentalme·nt s'organitzen entorn el món sanitari. 
Ells són una pe~a clau donat que en la majoria deis casos són les persones que 
més bé conelxen els habíts de tinen~a d'animals de companyia. Són professionals 
molt qualificats i formats que poden esdevenir els transmissors deis valors de 
tinem;a responsable sense moltes dificultats per la seva sensibilitat i formació. 

Aquest professionals alhora s'organitzen en entitats de segon ordre que 
col.laboren dins del consell Municipal i cal tenir present per l'esdevenir de les 
accions i programes. A tall d'exemple, pensem en el Col·legi Oficial de Veterinaris, 
les Associacions Veterinaries de petits animals i les clíniques veterinaries. 

No cal dir la importancia que poden arribar a tenir aquest col.lectiu quant a 
l'elaboració del cens donada la informació de que disposen. Disposar d'un registre 
real de la població d'animals d.e companyia permet adre~ar als propietaris 
campanyes per una tinen~a responsable. Són una pe~a clau en la promoció de 
l'esterilització, el control de la natalitat i el foment de l'adopció. 

Un altre tipus d'entitats professionals són els criadors i els establiments de 
venda d'animals. Amb aquest col.lectiu s'ha de t reballar a fi i efecte de, en la 
mesura de lo possible, revisar el compliment de la normativa. També són basícs 
al hora de promocionar i fer efectiva la identificació deis animals i el tens. 

1 en darrer terme estan les associacions i entitats proteccionistes. No cal 
dir que pel seu taranna pioner són els millors ambaixadors deis ideals i valors 
animalístics. La gama d'entitats és rica i diversa. Des de entitats petites amb po~s 
membres amb un pes fonamentalment voluntari i especialitzades en uns objectius 
concrets, com poden ser algunes entitats especialitzades en gats, fins a grans 
entitats amb forces associats amb un tractament molt ampli de la tematica animal 
i amb cert nivell de professionalització. 

Tot i la diversitat, cal dir que totes elles comparteixen com a característica un 
component molt important de compromís i d'implicació personal. Moltes d'elles 
són entitats pioneres. Alhora, considerant la distancia deis seus objectius, totes 
es mostren molt actives i amb nivells de preparació i con'eixements elevada. 

Quant a la seva organització val a dir que· l'organ participatiu ciutada és el 
Consell Municipal de Convivencia, defensa i protecció deis animals que, 
en la seva dinamica, ha de generar la col·laboració .activa de les entitats i 
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• El foment de l'esterilització. Es el sistema de control més efica<; per 
a qualsevol població. També millora la convivencia, evitant les molesties 
que ocasionen els animals en períodes de zel. 

• La implantació de programes educatius. Tant a primaria com a 
secundaria, possibilita la conscienciació sobre la tinen<;a responsable i 
pot ajudar a fomentar l'adopció i l'esterilització. 

• Promoció de l'adopció, la cessió i l'apadrinament. L'adopció és 
una de les claus del Claus del CAAC. D'altre banda, l'apadrinament pot 
ser una eina de viabilitat per alguns animals. 
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Els objectius generics: 

1. Fomentar el cens i la identificació (microxip i placa) deis animals de 
companyia (gossos, gats i fures). 

2. Promoure la correcta tria de ! ~animal de companyia. 
3. Fomentar l'esterilització deis animals de companyia . 
4. Promoure el no-abandonament. 
5. Difondre els beneficis que comporta per a la salut i la convivencia tenir cura 

deis animals. de companyia. ' 
6. Potenciar un bon nivel! de salut i seguretat entre la població d'animals de 

companyía a la ciutat. 
7. Assegurar un bon nivel! de coneixement respecte deis de u res deis 

propietaris. 

Aquesta línia inclou els següents programes: 

• Potenciar el cens i la identificació d'animals amb la 
coresponsabilitat deis ciutadans. S'impulsara un.sistema estadístic de 
recollida de dades per disposar d'indicadors reals i estables sobre l9 
població d'animals i la seva evolució a la ciutat de Barcelona. Es 
re·alitzaran campanyes informatives per donar a coneixer la 
normativa vigent. S'impulsaran línies de subvenció per estimular el 
cens amb el foment de la identificació amb xip, amb l'objectiu 
de tenir el 50°/o de la població censada. De cara als 
abandonaments, un objectiu que es . planteja fora red u ir-los en un 
30°/o i incrementar, al final del Pla, de forma similar el nombre 
de rescats. De forma més generica, s'intensificaran les campanyes de 
control del compliment de l'ordenan<;a amb la Guardia Urbana de 
Barcelona. 

• Difondre els valors de la tinem;a responsable. Inclou el programa 
de "Tria la teva mascota", que ha de permetre, amb la col ·laboració 
deis veterinaris i d'altres col.lectius, que les pe·rsones que hagin 
d'escollir un animal ho facin preventivament amb coneixement de . 
c~usa: necessitats d'espai, de temps, exigencies de !'animal, etc. Les 
activitats de difusió passen també per la presencia d'informadors 
arnbientals en determinades activitats ciutadanes i a l'espai públic. 

• Potenciar els programes de formació i educació. S'ha previst un 
conjunt de programes adre~ats específicament a diferents col·tectius 
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Els object~us generics: 

1. Afavorir les colonies de gats controlades 
2. Censar les diferents colonies de gats a la ciutat, estimant la densitat de 

població. 
3. Establir intervencions concretes als indrets amb més pressió d'individus. 
4. Prioritzar' el control de colonies en les grans arees verdes de la ciutat: 

Montjuk, la ciutadella etc. 
5. Afavorir la creació de colonies de gats en arees privades, gestionades per 

particulars ijo entitats. 
6. Fomentar el treball en xarxa entre els districtes, les entitats i els veterinaris 

implicats. 
7. Fomentar l'esterilització deis gats que tenen propietaris 
8. · Estudiar i controlar el possible impacte de la població de gats sobre 

poblacions d'altres especies (aus, micromamífers, reptils, esquirols ... ) 

Aquesta línia inclou els següents programes: 

• Consolidació del programa de co~trol de colonies de gats 
aplicant el model de captura d'exemplarsf esterilització i devolució a la 
colonia d'on provenien. Consolidar el treball descentralitzat entre els 
districtes, les entitats proteccionistes i I'Área de Medí Ambient amb 
l'objectiu d'aprofundir en el programa. S'ha elaborat un mapa de les 
colonies controlades i el compromís és, donat la naturalesa 
canvinat de l'objecte, ter-ne el seguiment; es reforc;ara la xarxa 
d'infraestructures i petits aixoplucs on sigui oportú respectant les 
característiques de l'indret. S'impulsara un treball més intens en aquells 
llocs amb una presencia més gran de gats. S'incrementara la difusió 
ciutadana del model CEO- de control de colonies. L'objectiu 
d'aquesta línia és, en cabat la durada del Pla, incrementar en 100 
colonies el nombre de control donat que aquest és el nombre de 
colonies que s'identifiquen hores d'ara sense control . Els informes 
finals i de seguiment, poden suggerir noves estrategies. 

• Promoció i suport a les entitats proteccionistes. DonC;Jt que el 
programa té com un deis elements fonamentals a les entitats 
proteccionistes, el Pla preveu iniciar accions de promoció com l'edició 
de materials de comunicació adrec;at a captar nous socis i 
voluntaris, ijo la promoció de l'adopció deis gats mansois. 
S'establira un canal de comunicació permanent entre aquestes 
entitats i I'Oflcina de Protecció deis Animals de Barcelona. Es creara una 
comissió específica de gats al Consell Municipal de 
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4.Establir ponts de complicitat amb la societat civil 
S.Integrar el treball de voluntariat en la missió del servei 
6.Consolidar les dinamiques que esdevindran en un futur el nou estil del 

servei 

Aquesta línia inclou els següents programes: 

• Reforc;ar les infraestructures del CAAC: per tal de promoure la 
renovació del CAAC, es faran treballs d'actualització en les 
instal·lacions. En aquest sentit s'ha creat una comissió en el si del 
Consell de Convivencia, Defensa i Protecció deis Animals encarregada de 
fer , a partir d'una proposta tecnica, !'informe deis aspectes 
infraestructurals que cal millorar en aquest equipament. 

• Creació d'un espai per impulsar l'adopció, la cessió i 
l'apadrinament: s'estudiara la creació d'un espai municipal 
especialment dedicada a promocionar l'adopció deis animals. 
També s'encarregara d'impulsar els programes de cessió temporal, així 
com els d'apadrinaments d'animals que ja porten molt de temps al 
Centre d'Acollida i que difícilment seran adoptats. Aquest programa té 
com element central una pagina web amb els animals adoptables 
del CAAC, també, orientada en format de tria responsable de mascota. 

• Un nou programa social per al CAAC: el nou enfocament PAAC, 
requereix la creació d'un programa social que fomenti la participació de 
la ciutadania, un treball complis que generi sinergies entre ciutadania i 
administracions. Amb l'objectiu de donar-Ji una dimensió social i 
ciutadana s'impulsaran programes de voluntariat, de col.laboració 
en treball i oci: xerrades, conferencies per generar l'estil PAAC. 

• Potenciar les col·laboracions del CAAC amb altres institucions. 
$'impulsaran trobades, projectes compartits, sinergies, fonentant el 
recolzament entre organitzacions de les mateixes característiques a la 
ciutat. També, es potenciara l'acord amb ·entitats, universitats, 
organismes oficials. 

• Seguiment del projecte del futur Pare d'Acollida d'Animals de 
Companyia (PAAC) 
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Agra'iments 

A continuació és fa la relació de les persones i entitats professionals i 
proteccionistes que han participat en aquest procés i que amablement han 
aportat idees i suggeriments que han fet possible aquest Pla. 

Carme Maté. Primatologa 
Josefina Argemí, Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat ,Ajuntament Terrassa 
Núria Calzada, ASPB 
Conrad Cases ASPB 
Montserrat Casulleras , Presidenta Progat 
Adriana Ruiz (Progat) 
Julia Duran ASPB 
Eva Fornieles, FAADA 
Teresa Franquesa, Area de Medi Ambient 
Elena García Fernández, Cap del Departament de Zoonosi i Protecció deis Animals, 
Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet. 
Sergi García , Galanthus 
Magda Giol, El Jardinet deis gats Fundación Altarriba · 
Xesca Grau ,Consorci d'Educació Pedagogica 
Silvia Grifols, Lliga Protectora d'Animals i Plantes 
Pilar Gurría, Centre Veterinari 
Alba Jornet Centre d'Acollida de Moia 
Marta Legido, C.O.V.B 
Luis Luque, Fundación Altarriba 
Iñigo Lyon, COVB 
Xavier Llebaria, Agencia Protecció Salut Generalitat 
Carme Méndez (ADDA FEDAN) 
Margarita Parés, Area de Medi Ambient 
Susanna Pajerols Coordinadora Assessora Protectoras 
Víctor Peracho ASPB 
Albert Punsola, Agencia d'Ecologia Urbana 
Josep Ma Riera , Servei de Salut, Unitat de Protecció de la Salut, Ajuntament de 
Badalona 
Laura Riera, col·laboradora Fundació Mona i .del Departament de Medí Natural de 
la Generalitat pel rescat i reubicació d'animals exotics 
Francesc Robredo Area de Medí Ambient. OPAB 
Albert Sordé, Centre Veterinari, Director SOS galgo 
Joan Vallbona, Area de Medí Ambient. OPAB 
Yolanda Vallbuena, Fundación Altarriba 
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7.1.- Antecedents 

L'Ajuntament de Barcelona va mretar la intervenció respecte als animals 
domestics el 1888 quan es va crear 1' Institut Municipal d'Higiene i en va 
formar part el Laboratori Municipal (1887). Ara ambdós estan integrats a 
I'Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Aquests dos serveis es 
van pensar per .donar resposta als efectes de determinades malalties 
transmissibles deis animals als humans: les zoonosis. 

Inicialment el servei estava vinculat a la vigilancia epidemiologica de la rabia. El 
1959, amb motiu de la reestructuració de I'Área de Sanitat, la recollida de 
g'ossos vagabunds . es plantejaria el trasllat a la carretera de 
I'Arrabassada que no es faria efectiu fins l'any 1972, a partir d'aleshores 
només es quedarien allaboratori els gossos i els gats causants de mossegades. 
Amb l'eliminació de la rabia terrestre a la península, el 1979, es manté el 
seguiment d'altres zoonosis que tenen menor impacte sanitari i passa a primer 
pla la problematica generada de gossos a la vi a pública: les mossegades, els 
excrements, els parasits intestinals, els accidents de trafic per gossos 
vagabunds, els animals morts i altres problemes de convivencia. 

L'any 1983 la recollida i observació antirabica reglamentaria passa a la Unitat 
Operativa d'Higiene deis Aliments i Zoonosis i també ho fa la gossera 
que, en dependre de salut pública, adquireix una dimensió superior com a 
servei municipal. Des d'alesho~es la vigilancia i el control epidemiologic va 
sotmetre a observació, per denúncia, centenars de gossos i gats i va posar en 
marxa les primeres campanyes de vacunació mobil per districtes municipals 
amb un total de 828 gossos vacunats i 12 gats. La gossera se centra en la 
detecció i custodia temporal d'animals (molts d'ells portats per la 
Diputació de Barcelona) que majoritariament són eutanasiats. 

Les dimensions del centre i el conveni amb la Diputació per acceptar la 
custodia i eutanasia d'animals d'altres municipis comporta un augment deis 
animals rebuts en el centre. En els anys noranta es passa de 3.491 
gossos el 1991 a 6.053 el 1998. Es va observar que un 63,1 °/o del total 
d'animals rebuts procedía d'altres municipis. En aquesta decada es 
produeixen canvis socials que fan créixer el nombre de llars amb 
animals de companyia. Alhora, les entitats de defensa i protecció deis 
animals s'organitzen per fer pressió davant de l'opinió pública i utilitzen els 
mitjans de comunicació per denunciar la situació de la gossera i per fomentar 
la sensibilitat envers al tracte i destí deis animals abandonats. 

Aquests factors propiciaran la creació del Consell Municipal de 
Convivencia Defensa i Protecció deis Animals {Acord plenari de 7 de 
febrer de 1997), com a organ consultiu i de participació que haura de 
facilitar la interacció entre els diferents agents: organitzacions professionals i 
entitats proteccionistes. El Consell acabara marcant prioritats. detectant 
necessitats, intercanviant informació i buscant el consens. I ndirectament 
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les mateixes persones que tutelen aquests animals quan alliberen, abandonen o 
no tenen bona cura de les seves mascotes. Aquesta conducta incívica també 
genera problemes en la convivencia ciutadana i fa que s'hagi de protegir i 
garantir el benestar deis animals abandonats/alliberats. 

L' evolució social cap a una major sensibilitat pel benestar deis animals i una 
millora de la convivencia ha portat a la creació de I'Oficina de Protecció 
deis Animals (15 de desembre de 2008) amb la finalitat de centralitzar i 
coordinar les actuacions relacionades amb la gestió, apropar l'atenció al 
ciutada a través de la comunicació ambles Oficines d'atenció al ciutada (OAC's) 
i defensar el benestar de l'animal. 

El Traspas de competencies a I'Area de Medi Ambient (19 de desembre de 
2008 ) representa un segon .canvi d'orientació en el plantejament del servei. Es 
passa d'un enfocament d'acolliment amb el CAAC, veterinari i de salut animal, 
a un plantejament on s'accentua el component social, educatiu i 
mediambiental; El futur Pare d 'Acolliment d'Animals de 
Companyia,PAAC. Aquesta perspectiva propicia un nou escenari quan al 
sentit de la relació entre la ciutadania i els animals, que en gran mesura passa 
per la dignificació deis animals en la seva funció social i cultural. 

En aquest sentit el passat mes de setembre va haver-hi l'acord polític 
d'ubicació del nou Pare d'Acollida. 

Eix cronoll. ic: dues dates clau. 

* 1998-2003-gossera-CAAC *2008-CAAC-PAAC 

.. 
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disposar d'instal·lacions de recollida d'animals abandonats o perduts. També 
obliga als propietaris d'animals domestics de companyia a identificar-los 
mitjan~ant un sistema d'identificació electronic amb la implantació del microxip 
homologat, o altres sistemes que es puguin establir per via reglamentaria. 
Determina que les persones posse·idores de gossos i gats han de registrar-los 
en el Registre Censal d I'Ajuntament del municipi de residencia habitual deis 
animals. 
Ordenan~a sobre la Protecció, la Tinen{;a i la venda d'animals, del 22 de 
desembre de 2003 (BOPB núm. 8, Annex II) 
Ordenan~a General de Medí Ambient Urba, aprovada per acord del Consell 
Plenari de data 26 de mar~ de 1999 (BOPB, núm. 143 Annex I. Títol VII 
Tinen~a d'Animals 
Decret 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció deis animals (DOGC 5113-17.4.2008). Objecte: establir les normes 
generals per a la protecció i el benestar deis animals que es troben de manera 
permanent o temporal a Catalunya, amb independencia del lloc de residencia 
de les persones que en són propietaries o posse'idores. 
R. D. 1570/2007 modifica RD 2887/2002 Tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en materia de gossos 
considerats potencialment perillosos (DOGC 3663, 25/.6.2002) 
Decret 6/ 1999, de 26 de gener, pel quál s'estableixen les condicions de 
manteniment deis animals de companyia 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, Tinen~a de gossos potencialment perillosos 
RD 54/1995 Protección de los animales en el momento de su sacrificio o 
matanza 
Decret 243/1994, 13 de desembre, pel qual s'estableixen els requisits que 
han de compli r els centres de recollida d'animals de companyia abandonats 
Declaració Universal deis Drets del Animal, adoptada per la Lliga 
Internacional deis Drets del Animal i les !ligues Nacionals afi liades en la Tercera 
reunió sobre els drets del animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de 
setembre de 1977. Proclamada el 15 d'octubre de 1978 per la Lliga 
Internacional, fes Lligues Nacionals i les persones físiques que s'associen a 
elles. Aprovada per I'UNESCO i per ONU. 
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d'esterilitza'ció de gats de carrer en col·laboració amb les associacions 
clíniques veterinaries. 

Tunis (Tunísia) A la capital de Tunísia es duen a terme esterilitzacions i 
vacunacions antirabiques anualment amb la contribució d'alguns hotels turístics 
on viuen els gats. La xifra que proporcionen es d'unes 6.000 esterilitzacions i 
vacunacions anuals (Méndez, 1998). 

Kimia Projecte de WSPA en l'illa Lamú a Kenia en 1992 es va estimar que la 
població de gats era d'uns 4.000 que molts d'ells estaven mallats i desnodrits, , 
es va posar en marxa primer amb un vehicle-clínica i després una clínica en un 
edifici es van esterilitzar i vacunar contra la rabia en 3 anys el 92 % de la 
població a més deis 2074 tractaments contra parasits (puces, sarna, etc- fets 
durant el primer any. 

A I'Estat d'Oregon (EUA) amb 24 .unitats veterinaries mobils gestionades per 
FCCO (Feral Cat Coalition of Oregon) des de 1995, i cada dissabte, amb la 
col·laboració de 36 clíniques i veterinaris i clínics de l'estat s'esterilitzen gats. 
Des de 1995 a 1998 la FCCO ha esterilitzat 15.000 gat.s. 

Nova York (EUA) ** El ' control i rescat deis gats es fa mitjan<;ant Animal 
Care & Control of New York City (AC&CNYC), fan campanyes de bciix cost per 
esterilitzar gats i gossos amb propietaris (han de complir una serie de requisits), 
els preus són de 10$ per gat i 20$ per gos. Un mateix propietari com a maxim 
pot portar 6 animals per beneficiar-se d'aquest preu. També I'ASPCA ofereix als 
propietaris de mascotes s que siguin residents a la ciutat de Nova York serveis 
per esterilitzar (7dies per setrnana) en qualsevol deis cines districtes. 

-
Demanen 25$ de taxa si el propietari no rep cap ajut estatal. Atenen 25 animals 
per dia i els propietaris porten l'ariimal a la clínica mobil (Maxim 2 animals per 
propietari i dia). L'ASPCA amb the Human Socíety of the Uníted States (HSUS) 
promouen un dia a l'any, que és l'últim dimarts de febrer com "El dia de 
l'esterilització" (Spay day USA) en el que els veterinaris i els seus equips, 
professionals del benestar animal, empresaris, propietaris i en general 
ciutadans sumen esfor<;os a tots els USA per esterilitzar tants animals com sigui 
possible i promoure les campanyes d'esterilització com un component essencial 
per la salut, apart serveix per reduir el nombre d'animals que poden acabar en 
refugis, protectores i gosseres. 

Campanyes de Cens i identificació d'animals amb propietari 

' 

Terrassa. Hi ha una línia de treball molt coherent amb progra'mes i campanyes 
per fomentar el registre censal i la identificació . promovent vals de descompte. 
El programa es porta a terme entre ~ates les clíniques veterinaries del municipi 
mitjan<;ant un conveni entre I'Ajuntament i el Col·legi de Veterinaris de 
Barcelona de forma que fent un circuit senzill amb un registre de les actuacions 
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Indrets amb Plans de Gestió d' Animals Domestics 
(Domestic Animal Management Plan) 

Comunitat de Madrid Pla Protecció i Benestar deis Animals domestics 
Els objectius que plantegen se centren en la tinen¡;a responsable i en 
"l'establiment d' eines i procediments de treball per la re.collida i tractament deis 
animals abandonats o maltractats. Per la lluita contra l'abandonament propasen 
campanyes d'inspecció i control. 

Municipis i zones urbanes d'AustriUia 

Darwin, centrat en dos eixos: el primer sobre la tinen¡;a responsable de gossos 
(identificació, cens i control natalitat) i el segon sobre la tinen¡;a responsable de 
gats a on es promou r~sterilització deis gats amb propietari. Desenvolupen 
programes educatius adre¡;ats per una part als propietaris amb tot el que han 
de saber sobre les seves mascotes i per l'altre als escolars. Combinen 
programes d'educació, prevenció i conscienciació. 

Burnside, els objectius que es plantegen per al període 2007-2012 són: 
fomentar la tinen<;;a responsable, reduir els problemes de convivencia i 
promoure el maneig efectiu incloent les esterilitza.ciohs de gats i gossos. 
Promouen les esterilitzacions de gats i gossos remarcant els beneftcis pels 
animals i pels propietaris. En Burnside el 73,8% deis gossos registrats estan 
esterilitzats. La legislació proporciona una subvenció del 40% en la taxa de 
registre de gossos si aquests estan esferilitzats i la campanya del "dia del 
microxip" per afavorir la identificació i el registre. També promou la recollida 
d'excrements amb dispensadors de bosses i papereres així com d'arees de joc 
pels gossos en els pares. 

Charles Sturt , els eixos de treball se centren per al període 2994-2009 en la 
tinen<;;a responsable de gats i gossos en el Pla anterior van aconseguir 12% 
d'animals registrats. També pretenen reduir els problemes de convivencia i 
ambientals i promoure una gestió efectiva en gats i gossos amb esterilitzacions. 
Només el 50% deis gossos registrats estan esterilitzats, tot i que en el pla 
anterior havien fet campanya de reducció del 40% de la taxa de registre si ho 
portaven esterilitzat, només van aconseguir que esterilitzessin el 50°/o. 

En base a les dades obtingudes en la valoració del Pla anterior propasen altres 
i ncenti us com: 
Aconseguir una xarxa de centre veterinaris que facin preus redu'its per 
l'esterilització i la identiftcació. 
Foment de l'esterilització i identiftcació de gats partint d'un primer any de cost 
baix per realitzar aquestes accions, cost que s'anira incrementant en els anys 
següents. Si al final del període no s'han dut a terme les accions, s'aplicaran 
multes. 
Distribució de material a tots els centres veterinaris de la ciutat perque 
proporcionin i expliquin els beneftcis de l'esterilització. 
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Marrickville, el Pla d'acció de 2005 promou la tinen~a responsable mitjan~ant 
el foment de la identificació i esterilització. També planteja accions educatives 
fonamentalment adre~ades als propietaris de gossos i gats. A diferencia d1altres 
ciutats, es programen enquestes anuals de satisfacció deis serveis prestats a 
la comunitat per detectar les necessitats. Les accions i activitats proposades per 
assolir els objectius són molt ciares i concretes. 

Willoughby, els objectius a assolir del Local Companion Animal Management 
Plan, de 2008 es centren, per una part, en la tinen~a responsable per 
augmentar el registre i identificació d~ls animals de companyia, i per l'altra, en 
crear arees lliures per a gossos perque · els animals facin exercici els 
propietaris mantinguin relacions socials ' 
Area Urbana de Gee/ong 

Estimen que tenen registrats el 70% deis gats i gossos. Amb el Domestic 
Animal Management Plan 2008-2013 (*.*) volen potenciar la tinen~a 
responsable, posant l'accent en programes i campanyes per afavorir el registre, 
la identificació i l'esterilització. Una altre línia estrategica té a veure amb els 
gossos en els espais públics. 

loandalup, el Pla de gestió només es pels gats i els programes educatius 
també són específics. Plantegen la implantació d'un registre obligatori deis gats 
, igual que els deis gossos, amb descomptes si estan esterilitzats. Promouen 
campanyes d'esterilització en les que col·laborin centres veterinaris, propietaris i 
associacions. 

Onkaparinga, el Pla vigent per al període .2006-2010Promou la tinen~a 
responsable a partir de programes educatius i també fomentant la identificació i 
esterilització. En concret l'esterilització amb un descompte del 40% de · les 
taxes, un 10% si esta ensinistrat i un 10% més si esta identificat. Separen les 
accions i activitats a fer segons la població sigui de gossos o de gats. 

Grarter Shepparton . 

Proposen registrar i esterilitzar tots els gats, identificar amb microxip tots els 
animals domestics í controlar i fer seguiment qels gossos potencialment 
perillosos. Les línies estrategiques d'octubre de 2008 (**) marquen com a 
prioritats des de la formació i desenvolupament de !'oficina deis animals a 
potenciar la tinen~a responsable amb la identificació i el registre. Les accions 
específiques contemplen el participar en el desenvolupament deis 
procediments i entre altres rebre formació en resolució de conflictes i mediació. 
Pla molt ben estructurat amb accions especifiques i avaluables. 

Nova Zelanda 
Waitakere, l'objectiu generic del Pla (Five year Animal Pest Control work 
Programme 2006-2011) és la protecció, qualitat, resiliencia, biodiversitat i 

13 
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Plans a diferents ciutats 
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urbans. Barcelona: Agencia de Salut Pública de Barcelona 2006. Disponible en 
http://www.aspb.esjquefem/docs/Protocoi_Colonies_Gats(4). Pdf 
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7.5~- Taules 

Relació d'entitats que formen part del Consell MCDPA 

Entitats 
ADDA 
FE DAN 
Federació Catalana Societats 
Protectores d'Animals i 
Plantes 
FAADA 
DEAPANA 
Animal Help 
Reial Societat Canina 
Catalunya 
Fed. Associacions VeYns de 
BCN 
Lliga Protectora d'Animals i 
Plantes 
FESPAP 
Fundación Altarriba 

PROGAT 
Ecologistes en acció 
Associació Botiguers 

Manel Cases. 
Carme Méndez 

Maria Cristina 
Auferil 
Carla Cornella 
Marta Goma 
Anna Abad 

Alicia Ballesté' 

Roser Argemí 

Silvia Grifols 
Montserrat Tortras 
Luis Luque 
Montserrat 
Casulleras 
Raimon Alzamora 

d'Animals de Companyia Lourdes Forcada 
Representants de I'Administració 
Consell Municipal COPA 
ASPB , 
OPAB 
C.I.Col·legi Advocats PDA 
Pare Zoologic de Barcelona 

Museu de Ciencies Naturals 
UPAS-Guardia Urbana, 
Inspector 
Col·legi O. Veterinaris BCN 
Col·legi o. Biolegs 

Director Seryei Jurídic 

Conrad Cases 
Joan Vallbona 
Gemma Mayol 
Laura Agüera 

Francesc Uribe 
Josep Gonález 
Fenoll 
Ma Teresa Mora 
Joan Queralt i Gil 
Joan Manel Abril i 
Campoy ' 
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e-mail 
adda@addaong.org 
fedan@xarxabcn.net 

fecsp·ap@hotmail. com 
carla@faada.org 
info@depana.org 
anihelp@arrakis.es 

info@caninacat.órg 

fav@favb.cat 

info@protectorabcn .es 
fespap@yahoo.es 
altarriba@altarriba.org 

Progat@Progat. cat 
ecologistesenac<:io.cat@panqea.org 

floraqua@hotmail.com 

Gmayol@icab.cat 
lagüera@bsmsa.es 

covb@covb.es 
cob and@retemail.es 



El man~eniment deis espais destinats als gossos compren 
diferents actuacions, amb una· freqüencia que depen de les 
necessitats de cada tasca específica. 
Tant les arees d'esbarjo per a gossos com els pipicans es netegen cada dia, 
traient la femta que no hagi estat recollida pels propietaris deis animals de 
companyia. Aquesta feina diaria també inclou el buidat de les papereres, 
l'escombratge i l'eliminació de qualsevol tipus de residu i la reposició de 
bosses. 
Aquest control diari de les arees destinades als gossos permet detectar els 
desperfectes que sovint fan aquests animals tot jugant, sobretot gratant i 
fent sots en el paviment, que és arranjat amb l'aportació de sauló, que es 
renova totalment cada tres mesos. 
Per tal d'evitar les males olors i que s'aixequi pols, aquests espais es 
reguen de manera periodica. D'altra banda, cada mes es desinfecten en 
horari nocturn amb un producte completament innocu que té propietats 
bactericides, fungicides i viricídes. 
El manteniment d'aquests espais també indou els treballs de jardinería que 
requereixen les plantes que els ornamenten i l'arranjament, quan és 
necessari, del mobiliari urba (bancs, papereres i pictogrames). 

Arees d'esbarjo de gossos per Districte 

Districte Ciutat V ella (3) 
Ciutadella, Pare 
Sant Pau del éamp, Jardins de 
Barceloneta, Pare de la 

Districte Eixample (11) 
Roma, Av. ( Vilamarí - Enten~a ) 
Doctor Ferrer i Cajigal, PI. 
Montserrat, Jardins 
Doctor Letamendi, Pla~a. 
Sagrada Família, Pla~a 
Joan Miró, Pare (II) 
Josep Tarradellas, Av. (PI. F. Macia- Av. Sarria) 
Josep Tarradellas, Av. - Londres 
Av. Mistral - Sepulveda 
Diagonal, Av. - Consell de Cent- Padilla 
Estació del Nord, Pare 

Districte Sants Montju"ic (12) 
Hortes de Sant Bertran, Jardins 
Can Farrero, Jardins 
Farga, PI. La 
Antoni Pérez i Moya, Pla~a 

19 



Sota Viaducte de Vallcarca 

Districte Horta-Guinardó (15) 
Lepant - Lligalbé, PI. 
Salvador Allende, PI. 
Lletres (Tossa- Dante) 
Jorda, Av. - Natzaret- Idumea ( Complex de vivendes) 
Estatut de Catalunya (Cardenal Vida! i Barraquer -Lisboa) 
Thous - Camelies Uunt Pare de les Aigües) 
Hirosima, Jardins de 
Juan de Mena - Vall d'Hebron 
Princep de Girona, Jardins del 
Can Brasó, Jardins 
Meguidó, PI. (Aparcament Casa Groga) 
Jaume Planas, Jardins (Liobregós - Ramon Rocafull) 
Rosa Luxemburg, Jardins de 
Xinxo, ptge 
Lisboa - Xinxó, Pgte. 

Districte Nou Barris (8) 
Turó de la Peira, Pare 
Guineueta Vella, Rda. 36-39- Federico Garcia Lorca 
Sóller, Plac;a 
Guineueta, Pare 
Can Dragó, Pare Esportiu (Pg. Andreu Nin) 
Ciutat Meridiana (Rassos de Peguera, Av. - Pedraforca) 
Central de Nou Barris, Pare 
Sant Francesc Xavier, Plac;a 

Districte Sant Andreu (17) 
Ferran Reyes, Plac;a 
Meridiana, Av.- Olesa 
Palmeres, Plac;a 
Abad Escarré, Plac;a 
Torrent Parera - N-152 
Aigües de Monteada, Jardins 
Miquel Casablancas i Joanico, PI. 
Pegaso, Pare de la 
Maragall, Pg.- Trinxant 
Josep Soldevila (Sant Adria- Parellada) 
Garcilaso (Oiesa- Meridiana) 
Hondures - Ciutat d'Eix 
Lima (Sas - Guayaquil, Pg.) 
Tram 10 (Nús de la Trinitat - Autopistes) 
Congres Eucarístic. Plac;a 
Meridiana, Av.- Santa Coloma, Pg. 
La Maquinista de Sant Andreu, Pare de 
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