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Introducció

 L’eutanàsia és considerada un acte clínic que els veterinaris de petits animals 

realitzen quasi a diari en les consultes. És important, doncs, conèixer el màxim sobre tot 

el que envolta aquest procés i és aquest, el motiu principal de l’elecció del tema. 

 Com a veterinaris, un dels objectius que perseguim és garantir el benestar animal; 

aquesta és una de les raons per la que sovint, l’eutanàsia és un tema conflictiu ja que per 

a molts professionals i estudiants de veterinària resulta una paradoxa proporcionar 

benestar al pacient mitjançat la pèrdua de la seva condició indispensable, la vida. 

  Un altre punt complicat és el fet de considerar l’eutanàsia com un fracàs en la 

ciència veterinària. Cal entendre l’eutanàsia com el saber prudent de retirar-se a temps 

quan no hi ha alternativa terapèutica possible.  

 És vital contemplar i estudiar totes les opcions alternatives a l’eutanàsia i saber 

reconèixer quins casos tenen solució i quins no. Això és especialment rellevant i 

comporta una gran responsabilitat sobretot en els problemes de comportament ja que 

hem de valorar prèviament si hi ha possibilitats de revertir certes conductes mitjançant 

per exemple sessions d’educació, fàrmacs psicomoduladors, canvis d’ambient o de 

propietaris, etc. Cal recordar que l’eutanàsia mai ha de ser la solució fàcil a la que 

recórrer en primera opció davant un problema de difícil solució com podria passar amb 

un gos o un gat que han estat abandonats. 

 Per altra banda, com a professionals, és indispensable saber transmetre als clients 

per què en molts casos l’eutanàsia és l’opció més acertada, reconèixer el moment idoni 

per realitzar-la, tenir sempre presents els aspectes tècnics i ètics d’aquest acte i donar 

sempre suport moral a la família que pateix la pèrdua del seu company, etc.  

 Donat que aquest tema és molt ampli, el treball es centrarà en l’anàlisi de 

situacions i casos on l’eutanàsia es té en compte en la clínica de petits animals, què 

contempla la llei sobre aquest tema i el paper del veterinari com a professional, entre 

d’altres. S’exclou, per tant, tot el referent amb el sacrifici dels animals de producció, 

d’experimentació, en el control de la superpoblació, sacrifici d’animals amb malalties 

zoonòtiques i de centres d’acollida, refugis i gosseres.    



Eutanàsia: una mort dolça

El terme eutanàsia prové del grec euthanasia (de ev, bó, i Oávatoc, mort) que en 

la seva aceptació mèdica es refereix a la mort tranquil·la, dolça, sense patiment, fàcil o 

indolora.  

L’actual preocupació social pel que fa el benestar animal i en especial dels 

animals de companyia, fa que ens plantegem detalls tan concrets com la qüestió del 

nom: “sacrifici o eutanàsia”? Tothom és conscient de que és habitual sentir el terme 

“sacrificar” com a sinònim d’eutanasiar; si analitzem aquest mot veurem que realment 

és més acurat semànticament que eutanàsia perquè aquesta implica una voluntarietat i 

desig de morir que en el cas dels animals domèstics no existeix; però, com veurem més 

endavant hi ha una sèrie de característiques que formen part de la definició d’eutanàsia 

que fan rebutjar l’ús del mot “sacrifici”. 

 Podríem dir que l’eutanàsia és un acte complexe ja que afecta en diferents graus 

de manera directa i inevitable al pacient, al propietari i al veterinari. De forma més 

indirecta també podríem dir que l’eutanàsia involucra a la societat en general, a les 

indústries farmacèutiques, a la legislació i a la pròpia professió veterinària com a tal. 

  

Les característiques que constitueixen la definició d’eutanàsia són les següents: 

- És un acte clínic perquè suposa un diagnòstic, una història clínica i un 

raonament sobre l’estat de l’animal tant actual com en un futur pròxim. 

- Ha de ser realitzat per personal especialitzat ja que es necessiten coneixements 

mèdics i tècnics. Ha de ser efectuada per un veterinari perquè donat els seus 

coneixements, garanteix que la prioritat en tot moment és garantir el benestar del 

pacient, inclús en el procés de la mort. Aquest és el motiu principal pel qual 

actualment es rebutja el terme sacrificar ja que aquest no implica la mediació 

d’un tècnic ni garantitza que la mort hagi estat provocada sense patiment. 

- Té l’objectiu de provocar la mort.  

- Amb el mínim dolor i angoixa possible. S’aconseguirà amb el domini dels 

aspectes tècnics (preparació de l’animal, producte escollit, etc), vigilar les 

qüestions psiquíques del propietari i de l’animal (evitar sentiments 

d’abandonament o fòbies en el moment de la mort, etc), vigilar els aspectes 

estètics, etc. 



- Per evitar un patiment inevitable actual o en un futur immediat: per posar un 

exemple, seria el cas d’un animal agressiu on existeix un gran risc d’accident 

greu. 

- Sempre amb el consentiment del propietari. Aquest punt és indispensable i es 

comentarà més endavant. 



Moment i motius per l’eutanàsia. Presa de decisions.

Hi ha molts factors que ens porten a decidir una eutanàsia en un animal, per això 

és impossible estar segur al 100% de que és el millor que podem fer per ell. És en 

aquest punt, on intervé l’ètica professional del veterinari i les seves experiències 

anteriors. Sigui com sigui, cada cas és diferent i cal estudiar-lo detingudament. Està clar 

que hi haurà casos on la pressa de decisió serà molt menys difícil o dolorosa; per 

exemple, un cas de malaltia terminal en un gos geriàtric, un cas d’un gos sa i jove en el 

que els seus amos no es poden fer càrrec o un cas d’un gos de tamany gran diagnosticat 

per un etòleg amb un problema de comportament que supossi un greu risc per les 

persones, nens o altres animals.  

El més prudent, seria aplicar l’eutanàsia el menor cop de vegades possibles, 

sempre de la millor manera i quan no existissin dubtes de que es tracta d’un acte per 

evitar un patiment o un mal major.  

Com ja hem comentat, es poden presentar en la nostra clínica moltes situacions 

on el propietari exigeixi que vol acabar amb la vida del seu animal o bé busqui consell o 

suport per què no sap què fer.  

Segons un estudi realitzat per Gorodetsky al 1997, les principals causes 

d’eutanàsia són: malaltia terminal (39.8%), edat avançada (30.2%), problemes de 

conductes (13,2%) i la resta (13.2%) altres com poden ser control de poblacions, gossos 

abandonats, animals amb zoonosi, etc.  

- A continuació, s’analitzaran les situacions més habituals que es poden 

presentar en la clínica de petits animals: 

1) En primer lloc, en el cas d’un animal que pateix una greu malaltia o una 

malaltia terminal hauríem d’estudiar el cas detingudament i fer-nos una sèrie de 

preguntes: Hi ha teràpies possibles i efectives? Podem controlar el dolor que sent 

mitjançant una teràpia pal·liativa? Podrà mantenir aquest animal una qualitat de vida 

acceptable? Podrà caminar? Podrà controlar les funcions corporals? Podrà menjar i/o 

beure? Podrà el propietari fer-se càrrec i soportar-ho emocionalment?  Si totes les 

preguntes són negatives, l’eutanàsia seria probablement l’opció més acertada. 



2) Segonament, ens podem trobar amb animals geriàtrics. Existeixen conductes 

relacionades sobretot amb la síndrome de disfunció cognitiva com poden ser: 

desorientació, deteriorament de les conductes apreses a la llar, alteració dels patrons de 

son, menor interacció, etc que poden resultar moltestes per alguns propietaris. Molts 

d’aquests, poden requerir l’eutanàsia perquè la convivència es veu alterada o perquè no 

disposen de temps per fer-se càrrec d’ells.  

Moltes persones en canvi, creuen que és immoralment acceptable, sempre i quan 

l’animal no pateixi, no cuidar a l’animal en aquests moments ja que aquestes conductes 

formen part del procès normal d’envelliment.  

3) També poden acudir a la nostra consulta persones que han decidit abandonar

al seu animal perquè no el poden mantenir per qualsevol raó (manca de diners, temps, 

espai, irresponsabilitat, etc). En aquest casos, i malgrat que no hi estem d’acord, hem de 

considerar diversos punts: Quina qualitat de vida rebrà en un alberg o gossera? Aquest 

animal pel seu caràcter, quines possibilitats té de ser adoptat? Existeixen possibilitat 

reals (físiques, tècniques, econòmiques) de sumministrar tractaments, alberg, aliments i 

cubrir altres necessitats que li puguin aportar benestar físic i psíquic? És l’animal 

inofensiu per a persones i altres animals? Cal valorar el comportament de cada animal, 

és a dir, no és el mateix en el procès d’adaptació a una gossera o alberg un gos falder 

que s’ha passat tota la vida a coll dels seus amos i que per mort o malaltia dels 

propietaris no se’n poden fer càrrec, que un gos jove i vital acostumat a la gent. Cada 

cas, s’ha d’estudiar detingudament i és per això que no existeix un patró stàndard. S’ha 

de valorar cada situació: aquest gos o gat podrà adaptar-se a les condicions de vida i el 

personal de la gossera i potser en un futur ser adoptat per seguir vivint?, o no s’ha 

d’aptarà i l’estància a la gossera serà un llarg camí de patiment continu i estrès? Sota un 

punt de vista personal, el pes que té la possibilitat de refer la vida en una altra família, és 

raó suficient per descartar l’eutanàsia en aquests casos.  De totes maneres, davant 

aquestes situacions caldria recomanar als propietaris que busquéssin algú que es pogués 

fer càrrec de l’animal abans d’abandonar-lo i impartir unes pinzellades d’educació sobre 

la tinença responsable d’animals de companyia per evitar que aquesta situació no es 

repetís mai més. (Veure: “El cas d’en Lolo”, pàgines 20 a 22 ). 



3) En tercer lloc, en casos d’agressivitat el més aconsellable abans de pendre cap 

decisió és fer analítiques per descartar problemes mèdics que poden cursar amb 

agressivitat (p.ex. hipertiroïdisme en gats) i delegar el cas a un company especialista en 

etologia per a que perfili el diagnòstic (diferenciar tipus d’agressivitat, estudi de 

l’ambiet i el nucli familiar, etc) i valori si l’animal té possibilitats de recuperació 

mitjançant entrenament, canvi d’ambient o família, educació als familiars, teràpia amb 

psicofàrmacs, castració, etc. Cal deixar clar que en casos d’animals agressius on hi ha 

nens petits al mateix espai, mai no es poden assumir riscos que comprometin la vida de 

les persones i sempre s’han d’analitzar els denominants factors de risc. (Veure 

entrevista a Valentina  Moriotti, pàgines 22 i 23).

 4)  Altres casos menys habituals són aquells animals que pateixen alguna 

malaltia contagiosa per altres animals. A mode d’exemple, seria el cas d’un gat 

FIV/FeLV positiu que viu en una habitatge amb més gats sans. En aquests casos, degut 

a la gran contagiositat d’aquestes malalties (p. ex.: a través de saliva i contacte estret) 

caldria a més de medicar-lo, reubicar aquest animal en un altre llar. El mateix podríem 

fer en casos d’un cadell amb parvovirosi d’una tenda d’animals o un criador, etc.  

5) Pel que fa al tema de les zoonosi (p.ex.: leishmaniosi, ràbia), els animals 

d’experimentació i de gosseres, hauríem de seguir la legislació vigent que hi ha respecte 

aquest tema, però que no s’abordarà en aquest treball. 

La Societat Mundial per a la Protecció dels Animals (WSPA), creu que la 

eutanàsia és acceptable i necessària quan l’animal està patint degut a una malaltia o 

ferida incurable i quan presenta un risc significatiu per a la salut i la seguretat humana o 

d’altres animals a causa de malaltia (zoonosi) o comportament agressiu. La WSPA 

recomana que els veterinaris haurien d’adopatar un protocol d’eutanàsia que definís 

clarament les raons per a eutanasiar i els mètodes acceptables. Per altra banda, aquesta 

societat no justifica la destrucció massiva de gossos i gats com a mesura de control de la 

problació i propasa estratègies com el control de la reproducció o l’educació als 

propietaris d’animals, entre d’altres. La WSPA accepta a disgust l’existència de 

circunstàncies en la que l’eutanàsia d’animals saludables sigui necessària, per exemple 

en el cas dels animals que no puguin ser reubicats en altre llars, o per evitar 

l’hacinament en refugis que comprometria el benestar dels animals que es trobin en ells.  



El paper del veterinari

Des de la comunicació de notícies desagradables, passant pel procés de reflexió i 

deliberació fins al moment del trasllat del cadàver, ha d’existir sempre la convicció de 

que és el millor que es pot fer per l’animal. L’eutanàsia suposa un procés de reflexió 

intern sobre l’ètica personal, professional i organitzativa que cal realitzar sempre; la 

mort d’un animal mai s’hauria de convertir en un procés fred i rutinari pel professional.  

El veterinari ha d’entendre el tipus de vincle entre les persones i els seus animals 

de companyia, ha de saber escoltar i aconsellar al propietari en la presa d’aquesta dura 

decisió. Saber comunicar notícies negatives, fer-ho en un ambient d’intimitat, amb un 

llenguatge comprensible i amb la sensibilitat acertada, és una part ineludible de la feina 

que ha de fer un bon professional veterinari. Delegar això en una altra persona pot donar 

la sensació de desinterès o de manca d’empatia. 

Cal reflexionar a fons sobre la responsabilitat que tenim entre les mans; és a dir, 

el poder de decidir sobre la vida o la mort d’un animal que no pot escollir. Podem dir 

que el veterinari entra en una cercle viciós d’incoherència ja que aflora en ell una mena 

de culpabilitat i sentiment de fracàs per treure vida i no haver trobat una solució, però 

alhora satisfacció per alliberar l’animal d’un patiment.  

El veterinari ha de saber reconèixer quan un animal té dolor i està patint 

(vocalitzacions, panteig, hiperventilació, salivació, tremolors, etc) i és per això que 

l’eutanàsia ha de ser realitzada només per ell. El veterinari també ha d’acompanyar al 

propietari en el procés de pèrdua i dol. 

En el cas que per creences personals, el propietari no vulgui eutanasiar a 

l’animal haurem de proporcionar doncs, el millor tractament pal·liatiu per evitar el 

patiment de l’animal i caldrà acceptar-ho ja que és sempre el propietari qui té la decisió 

final.  

En general, una bona gestió de tot el procés evita possibles conseqüències 

negatives tan importants com poden ser un allargament del patiment i per tant, un mal 

record del moment per part dels propietaris, situacions d’angoixa de l’animal i dels 

propietaris i fins i tot problemes de salut d’aquests. 



- Referent al paper del veterinari davant l’eutanàsia, a nivell de Catalunya la legislació 

contempla: 

a) Llei 22/2003, del 4 de juliol sobre la protecció animal, trobem els següent article 

referent a l’eutanàsia dels animals de companyia: 

Article 11.3: “El sacrifici i l'esterilització dels animals de companyia han d'ésser fets 

sempre sota control veterinari.” 

b) Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel que s’estableixen els mètodes d’eutanàsia 

pels animals de companyia que s’han de sacrificar: 

Article 3.6: “L’acte de l’eutanàsia tindrà que ser realitzat per un veterinari, i en una 

dependència amb condicions higiènico-sanitàries correctes i amb un ambient que no 

afavoreixi l’estrés dels animals.” 



El consentiment escrit

El responsable directe de l’animal i qui decideix finalment provocar la mort de 

l’animal és el propietari.  

 El consentiment informat és obligatori i l’escrit és recomanable i cal fer-ho 

sempre previ a l’acte per evitar confusions desafortunades. L’article 8.2 de la llei 

41/2002, de 14 de novembre així ho recull. 

En el codi de normes deontològiques comuns a la professió veterinaria catalana, 

trobem al Capítol IV, Article 26: “Autoritzacions per intervencions quirúrgiques i per a 

eutanàsies”. Article 26.1: “És recomanable l’obtenció d’autoritzacions del client per 

intervencions quirúrgiques i per a eutanàsies en els quals s’incorpori el contingut de 

l'encàrrec en la forma més explícita possible, juntament amb la previsió dels honoraris i 

despeses previsibles, a més de la forma i el temps pactat per al seu pagament, com 

també l'eventual meritació d'interessos per aquests conceptes”.

Article 26.2. “Els Col·legis promouran la utilització de les autoritzacions per 

intervencions quirúrgiques i per a eutanàsies, facilitant-ne un model als col·legiats”. 



AVEPA, presenta un model genèric de consentiment informat que considerarem com un 

bon exemple ja que inclou complicacions i riscos: 



Mètodes

Un cop obtingut per escrit la solicitut i autorització del propietari o persona 

capacitada per decidir i autoritzar l’eutanàsia, es tracta de proporcionar als animals una 

mort ràpida, sense por o ansietat, una mort dolça. L’angoixa que poden experimentar les 

persones quan observen l’inducció de l’eutanàsia ha de ser minimitzada mitjançant el 

perfeccionament de les tècniques d’eutanàsia.  

Per dur a terme aquest acte utilitzarem diversos mètodes i protocols depenent del 

caràcter, estat anímic de l’animal i de les habilitats del veterinari. Serà molt important la 

seguretat del personal donat que es manipularan substàncies potencialment perillores. 

Per a què la mort sigui sense dolor i sense estrès, en ocasions és precís l’utilització de 

sedants o tranquilitzants prèviament als agents eutanàsics. Els fàrmacs més utilitzats per 

aquesta finalitat són la xilazina, medetomidina, tiletamina-zolacepam, fenotiazines, 

propionil-promazina, clorhidrato de ketamina, etc. 

Els agents d’eutanàsia funcionen segons tres mètodes d’acció: hipòxia directa o 

inderecta, depressió directa de les neurones o interrupció física de la conducció 

nerviosa.  

S’utilitzen diversos requeriments que inclouen conceptes fisiològics, 

toxicològics, de comportament, de seguretat, etc, que defineixen, segons diversos 

autors, l’agent eutanàsic ideal, com aquell que s’ajusti més a ells: 

1) Capacitat per induir la mort sense dolor. Serà tan indolor com sigui factible 

sota les circunstàncies del moment. 

2) Temps requerit per a la pèrdua de consciència. El més breu possible. 

3) Temps requerit per produir la mort o temps letal. Provocarà inconsciència i 

mort instantàniament o en pocs minuts. 

4) Fiabilitat i irreversibilitat. 

5) Seguretat del personal que apliqui aquestes tècniques. 

6) Potencialitat per minimitzar la tensió psicològica de l’animal, de mode que 

no provoqui ansietat indeguda, alarma, temor, lluita, crits, espasmes 

musculars, ni altres símptomes clínics d’activació autònoma. El mètode de 

sujecció tampoc causarà aquestes reaccions. 

7) Serà d’aplicació senzilla pel personal especialment entrenat. 



8) Efectes emocionals sobre els observadors i operaris. Serà estèticament 

acceptable per ells. 

9) Disponibilitat de mitjans i factibilitat econòmica.

Pel que fa als productes en sí, es poden agrupar segons diverses criteris: segons 

la via d’administració, el grup farmacològic, la popularitat, etc.  

A continuació, es realitzarà un  breu resum dels principals mètodes utilitzats en 

la pràctica de petits animals: 

-Injectables: l’ús d’agents injectables és el mètode d’elecció perquè és el més ràpid, 

segur i pràctic de procedir en l’eutanàsia. La via utilitzada serà sempre la via 

endovenosa a excepció d’animals de companyia nounats, o que pel seu estat de 

deshidratació, hipovolèmia o shock la via intravenosa no sigui possible, s’accepta també 

la intramuscular o intracardiaca (amb prèvia anestèsia general). Entre els més usats 

trobem: 

Pentobarbital sòdic: És el barbitúric d’elecció; els barbitúrics actuen deprimint 

el sistema nerviós central, causant una ràpida pèrdua del coneixement i amb una 

sobredosi, indueixen la parada cardiorespiratòria deprimint els centres del SNC. La 

WSPA considera l’ús endovenós del petobarbital 20% com el mètode més humanitari 

d’eutanàsia per a gossos i gats. En alguns individus pot ocórrer una última bocanada 

quan l’animal està inconscient i encara que pot semblar un signe d’angoixa, es tracta 

d’un acte reflexe.

Altres drogues barbitúriques comunment utilitzades com anestèsics, són la 

Tiopentona i el Propofol; induiran la mort sense dolor si són administrats de manera 

endovenosa com a sobredosi. Teaballen de manera similar al Pentobarbital, induint de 

manera més ràpida a la pèrdua de coneixement i mort. Tanmateix, es requereixen, 

amplis volums de dosi per a la eutanàsia i sovint, això fa que el seu ús no resulti 

convenient pel seu cost.  

T61: és una barreja de tres compostos (embrutamida, mebezoni iodur i 

tretacaïna clohidrat), que donen una combinació de paràlisi muscular, anestèsia local i 

general. L’agent paralitzador del múscul ràpidament indueix colapse respiratori 

mitjançant la paràlisi del diafragma i els músculs intercostals. L’anestèsia local és útil 

per reduir la inflamació del teixit proper a la injecció i l’anestèsia general indueix a la 

pèrdua del coneixement. Els tres compostos tenen diferents velocitats d’absorció en el 



cos i existeix el risc de que si la injecció és administrada massa ràpid, l’animal pot 

seguir conscient durant el colapse respiratori, el que pot produir dolor i patiment previ a 

la mort. Per aquest motiu deurà ser administrar a un ritme lent. 

Secobarbital/dibucaïna: El secobarbital és un anàleg d’acció curta del tiamilol sòdic. 

La dubicaïna és un anestèsic local altament tòxic que produeix ràpida pèrdua de 

consciència, parada respiratòria i cardiaca.  

- Drogues inhalatòries: per conseguir una sedació i mort ràpida mitjançant una 

sobredosificació amb gasos, la concentració d’aquests ha de ser alta. Els principals 

inconvenients són que si s’utilitzen com a eutanàsics per sobredosificació, són lents 

(excepte l’halotà), l’animal pot mostrar-se ansiós a l’hora de la inducció i requereixen 

manteniment de l’aparell i per tant, són menys econòmic. 

Preferentment s’utilitzen: halotà, isofluorà, sevoflorà, desflorà i enflurà.  

- Els mètodes i productes eutanàsics acceptats segons la llei 254/2000 es recullen a 

l’article 3 d’aquesta  i a l’article 4 es citen els mètodes que estan prohibits. 

- En la 22/2003, sobre la protecció dels animals en Catalunya es fa referència al següent: 

Article 11.2 “El sacrifici d'animals s'ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament 

possible, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l'animal, d'acord 

amb les condicions i els mètodes que s'estableixin per via reglamentària.” 



Després de l’eutanàsia   

Tots els operadors que realitzin l’eutanàsia deuran ser capaços d’identificar el 

moment de la mort de l’animal. Cal conèixer els indicadors de tal circunstància: manca 

de signes respiratoris i cardíacs, no detecció de pols, mucoses pàl·lides, pèrdua del 

reflex corneal, ulls vidriosos, pèrdua del reflex de parpadeig, etc.  

Davant el propietari és recomanable no transmetre mai sensació de presa. Cal 

comprovar diversos cops que el cor de l’animal ha deixat de batre. Es recomana 

col·locar l’animal en posició de descans, decúbit lateral, o semirecostat i enroscat si es 

tracta d’un gat. El propietari, en algunes ocasions, pot desitjar intimitat i es deixarà uns 

minuts amb l’animal. No debem jutjar el comportament del propietari. Per molts és una 

tragèdia i s’ha de respectar. Cal vigilar al màxim no descuidar les qüestions estètiques 

per evitar possibles situacions de conflicte emocional per part del propietari.  

Quan el propietari ja no estigui present, manipularem i tractarem el cadàver amb 

el mateix respecte i afecte que quan estava viu. En el cas de fer necròpsia, aquesta serà 

obligatòriament autoritzada i es realitzarà seguint les tècniques científicament 

acceptades. 



Eliminació del cadàver

Com hem comentat, cap animal deurà ser eliminat fins que la seva mort hagi 

estat verificada. L’eliminació del cadàver haurà de tenir en compte les reglamentacions, 

controls de malalties i de residus de fàrmacs nacionals/locals. Aquest aspecte és 

especialment important pel control de les malalties i perquè molts agents injectables 

poden deixar algun tipus de residu en els cadàvers dels animals. Aquests residus de 

fàrmacs poden resultar un risc per altres animals si el cadàver és ingerit i pot causar 

contaminació a nivell local per descomposició del cadàver. També es pot donar l’opció 

d’incineració individual poguent recollir les cendres o enterrament en un cementiri per 

mascotes.

Els cadàvers dels animals han de ser incinerats en els llocs habilitats per aquesta 

finalitat. La gestió dels cadàvers siguin del tipus que siguin, de companyia o de granja, 

queda articulada en la llei 10/1998, de 21 d’abril de residus, Reglament d’Epizootias, de 

1 de febrero de 1955, Real Decret 2.224/1993 de 17 de decembre, que deroga el RD. 

845/1987 i incorpora a la normativa española la Directiva 90/667/CEE i Directiva 

92/118/CEE en vigor en Espanya, Decisió 449/96/CEE i Directiva 534/99. 



Legislació

� En primer lloc, ja trobem referències sobre aquest tema en la Declaració Universal 

pel Benestar dels Animals del 1977: 

Article 2, apartat b: “Cap animal deu ser sacrificat innecesàriament o ser exposat a 

actes cruels per part del ser humà”.  

Article 4, apartat b: “Els metges veterinaris i altres persones qualificades deuen ser 

els autoritzats per sacrificar humanitàriament a qualsevol animal ferit o malalt que 

involucri un continu patiment”. 

Article 6, apartat e: “Els metges veterinaris i altres persones qualificades deuen ser 

els autoritzats per sacrificar els animals de companyia que siguin abandonats i que 

no puguin ser humanament reubicats amb la cura per assegurar el seu benestar.”  

Article 6, apartat f: “Deu prohibir-se el sacrifici d’animals de companyia per 

mètodes inhumans i indiferenciats, incluint l’electrocució, l’enveriment, mort per 

arma de foc, cops i estrangulació.” 

� A nivell europeu trobem: 

- Directiva 93/119/EC sobre la protecció dels animals en el moment del sacrifici.  

� A nivell espanyol, cada comunitat autònoma disposa d’una legislació específica 

sobre benestar animal on es recullen articles referents al sacrifici dels animals de 

companyia. Als annexes podrem veure alguns exemples com els de Madrid, Astúries, 

Extremadura, Andalusia, etc. 

� A nivell de Catalunya, la legislació contempla: 

a) Llei 22/2003, del 4 de juliol sobre la protecció animal on trobem l’article referent a 

l’eutanàsia dels animals de companyia. 

b) Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel que s’estableixen els mètodes d’eutanàsia pels 

animals de companyia que s’han de sacrificar. La llei contempla com a punts bàsics els 

mètodes acceptats i prohibits actualment. 

Aquestes lleis podran ser consultades íntegrament als annexes. 



Continguts extres

El cas d’en Lolo

Aquest és un cas real viscut personalment durant una estància en el servei d’UCI del 

HCV de la UAB: 

En Lolo és un gos Dàlmata mascle de 3 anys, castrat fa uns dos anys, que ha 

patit de forma recurrent obstrucció uretral per càlculs d’urat, típics de la seva raça. El 

seu propietari va accedir a pagar la primera intervenció quirúrgica en la qual es va 

realitzar una uretrostomia i una cistotomia per a poder extreure la gran quantitat de 

càlculs que tenia i reseccionar part de la bufeta degut al seu mal estat (necrosi). 

Suposadament, el propietari se’l va emportar a casa sota tractament post-operatori i 

també de prevenció contra la formació d’aquest tipus de càlculs, però al poc temps 

(poques setmanes) van tornar a l’hospital degut a nous problemes a l’orinar. Es va 

rediagnosticar de nou amb obstrucció uretral deguda a càlculs d’urat, la resta de 

l’examen físic era normal. Davant el panorama que se li venia a sobre al propietari 

(més operacions), aquest va plantejar el sacrifici de l’animal degut a veure’s incapaç 

de pagar les cirurgies.  

Comentari: 

- El dàlmata és una raça de gos predisposada a patir la formació de càlculs d’urat degut 

a una mancança enzimàtica que no li permet transformar les purines de les proteïnes a 

urea, sinó a àcid úric i aquest precipita formant càlculs. És per aquest motiu que 

necessiten seguir una dieta específica amb un contingut baix en purines la qual permet 

controlar l’aparició de càlculs.  

- Seguir una dieta estricte i concreta (a més a més de ser cara) implica un gran 

compromís i constància per part de l’amo. Per altra part, no podem assegurar que en un 

futur pròxim o llunyà, aquest gos es torni a obstruir i necessiti noves cures veterinàries 

amb la conseqüent despesa econòmica (fàrmacs, cures d’urgència, operacions, etc). 

Sabent les anteriors aclaracions, plantejarem unes qüestions obertes: 

- No podem jutjar moralment al propietari si realment el seu problema era 

estrictament econòmic; sabem que les cirurgies, les cures de suport i el treball 



del personal impliquen una quantitat considerable de diners dels que no tothom 

disposa o es vol gastar; però, quines altres possibilitats es podria haver plantejat 

abans de pensar en eutanasiar-lo? Podem exigir responsabilitats?  

- És ètic l’eutanàsia d’aquest gos per uns càlculs uretrals que si bé li provocaven 

una gran molèstia a l’orinar, no comprometien el seu estat anímic i de salut en 

general?  

- Aquest problema dels Dàlmates, es pot considerar un problema genètic o més bé 

una peculiaritat d’aquesta raça que s’hauria d’assumir al adquirir-la?  

o Cal pensar que no podem exigir a una persona no vinculada a la 

professió veterinària que conegui aquest problema dels dàlmates, però ho 

podriem exigir a criadors i venedors d’aquesta raça (informació obligada 

al comprador)? 

- Sabent que el tipus de dieta que rep l’animal és un factor desencadenant per la 

formació d’aquests càlculs en els dàlmates, podem exigir responsabilitats al 

propietari (per no seguir una dieta específica si tenia coneixement del problema), 

al veterinari responsable, criador o venedor (per no informar al propietari)? 

- Creus que hi ha un buit legal en aquest tipus de situacions? Si el propietari no 

pot seguir mantenint al seu animal, s’hauria de controlar que aquest es fes 

responsable de trobar un nova llar per l’animal i algú disposat a atendre’l 

adeqüadament per evitar la reaparició del problema o en cas de recidiva tractar-

lo com cal?  

� Doncs bé, això és el que va passar amb el Lolo: 

Davant aquesta situació, el veterinari que havia seguit tot el cas li va saber molt 

de greu tenir que sacrificar l’animal després de tant esforç professional i va accedir 

a fer-se càrrec d’ell fins a trobar-li un nou amo. El propietari va signar la renúncia 

voluntària de l’animal i el veterinari va continuar amb el tractament: sondatge i 

cures diàries per extreure l’orina, tractament amb Nitrofurantoïna (antibacterià 

urològic) i Alopurinol i va seguir amb una dieta de pinso per a problemas urinaris. 

Es va realitzar una ecografia i es van observar de nou grans càlculs a l’interior. Va 

aconseguir que un col·lega cirurgià operés a l’animal sota cost mínim. Aquesta 

cirurgia va anar bé: es va extreure gran quantitat de càlculs de tamany 

considerable (com caniques), de color verdòs fort, però per sort van veure que la 



mucosa de la bufeta estava bé i havia arribat al seu tamany correcte. Després de la 

cirurgia, se’l va continuar tractant amb el mateix tractament anterior més els 

corresponents analgèsics post-quirúrgics (Buprenorfina). Va estar sondat un parell 

de dies i després se li va extreure la sonda ja que intentava orinar per si sol i 

finalment  ho va conseguir fer. Afortunadament una estudiant de la facultat va 

sentir el cas i va accedir a adoptar-lo.  

La nova propietària va assumir tota la responsabilitat que duïa implícita aquest 

animal. Ara que s’havia recuperat completament del problema gràcies a la bona 

actuació dels professionals veterinaris, seguiria les directrius d’un veterinari 

especialista en el tema i faria tot el que fos per evitar el problema en la mesura del 

possible: dieta òptima pel seu defecte, estimulació de l’ingesta d’aigua, aplicació de 

teràpies alternatives com l’homeopatia, etc.  

Aquest és només un clar exemple de que és possible donar una nova oportunitat a un 

animal que estava pràcticament sentenciat a morir. No podem culpar al propietari 

perquè no el pogués/volgués tractar però sí podem pensar que la seva conducta va ser 

certament irresponsable en el sentit de que no va considerar donar-li una nova vida amb 

altres propietaris perquè aquest camí implicava un temps del que no disposava. Com 

s’ha comentat al llarg del treball, l’eutanàsia mai ha de ser la solució fàcil a la que 

recórrer en primera opció davant un problema de difícil solució. 

Les persones sóm responsables del procés de domesticació dels animals, i hauríem 

d’assumir aquest tipus d’aspectes que si més no, es deuen en la majoria dels casos, a 

processos de selecció genètica per aconseguir certs estàndards racials en contra de tots 

els processos evolutius naturals.  



Entrevista a una etòloga sobre l’eutanàsia en l’etologia clínica

Entrevista a Valentina Mariotti, veterinària del servei d’etologia clínica de 

l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB.  

L’objectiu d’aquesta entrevista és fer-se una idea a través d’unes senzilles preguntes 

sobre l’ús de l’eutanàsia en l’àmbit de l’etologia en la clínica de petits animals. 

1) Quins són els principals problemes de comportament per els que realitzeu 

l’eutanàsia? 

En el gos el principal problema de comportament pel qual realitzem més 

eutanàsies és l’agressivitat cap a les persones de la família i en gats ens trobem 

sobretot amb agressivitat redirigida cap a persones desconegudes o de la família. 

2) Quins factors són determinants per tenir en compte l’opció de l’eutanàsia 

davant un problema d’agressivitat? 

Són els denominants factors de risc i per ordre d’importància serien els següents: 

- Presència de nens (80% dels sacrificis, segons un estudi epidemiològic realitzat 

per mi mateixa en el 2004); quan hi ha nens a la família i l’animal presenta 

agressivitat, no podem assumir riscos de cap manera. 

- Tamany gran de l’animal. És obvi que el risc és molt major en un Pastor 

Alemany que en un Yorkshire amb el mateix tipus de problema. 

- Imprevisibilitat dels atacs. El fet de no disposar d’un patró clar o de desconèixer 

els factors pels quals l’animal actua amb agressivitat, manca de senyals d’avís, 

etc, fa que aquest sigui un factor de risc important perquè no es podran preveure 

els atacs. 

- Actitut del propietari (por). Sense col·laboració per part del propietari no es pot 

dur a terme cap tipus d’entrenament o teràpia; si una persona té por no es pot 

forçar perquè podria empitjorar la situació. 

3) Si davant d’un cas que després d’analitzar les possibles opcions (eduacació, 

teràpia amb fàrmacs, etc), veieu que l’eutanàsia és l’últim pas a seguir (p.ex.: 

risc molt elevat, animals que no respon a la teràpia, etc), però es dóna la 

circunstància que el propietari es nega a fer-ho, què podeu fer vosotres com a 



professionals? Es podria denunciar a les autoritats per un possible problema de 

salut pública?  

No, encara no existeix una llei que ens obligui a denunciar el cas; es pot posar 

una denúncia però com a particulars, no com a oficials públics. També cal dir 

que no es pot denunciar un fet que encara no s’ha produït, si només existeix un 

risc. La llei en aquest cas presenta mancances importants, ja que per exemple, en 

el cas dels metges, el professional pot denunciar als pares si veu signes de 

maltractaments o si només hi ha sospites d’ells; en el cas dels veterinaris això no 

està regulat. 

4) Has viscut algun cas en que un propietari exigís l’eutanàsia dels seu animal per 

causa injustificada? Si la resposta és Sí, què vas fer en aquell cas? 

Sí però en poques ocasions. Ens han demanant sacrificar a gossos per problemes 

d’ansietat o eliminació. En aquests casos, ens neguem a donar la nostra 

autorització pel sacrifici de l’animal. En casos d’agressivitat cap a les persones, 

en canvi, hem d’informar al veterinari de capcelera de que existeix un risc, i 

encara que pensem que el cas podria solucionar-se, no podem forçar al propietari 

a acceptar aquest risc ja que és un problema de Salut Pública. En qualsevol cas, 

intentem ajudar a l’amo, si és viable, a buscar un possible adoptant per l’animal i 

en diverses ocasions, ho hem aconseguit. 



Entrevista sobre l’eutanàsia en la clínica de petits animals a un 

veterinari

L’objectiu de les següents entrevistes és obtenir una idea a partir de les experiències de 

tres veterinaris sobre l’ús que fan de l’eutanàsia.

  

Clínica Diagonal

1) Amb quina freqüència mitjana realitza l’eutanàsia en la seva clínica?  

 Cinc cada mes aproximadament. 

2) Des de la seva experiència, quins són els motius principals que el porten a 

realitzar-la (percentatge aproximat)?  

a. Malaltia incurable/terminal : 75% 

b. Animal geriàtric: 15% 

c. Agressivitat: 2% 

d. Desig del propietari [animal sa] : 0% 

e. Problemes adquisitius propietari per afrontar teràpia/cirurgia: 8% 

f. Altres:____________ Quins? __________________________________ 

3) Ha viscut algun cas en que el propietari exigís l’eutanàsia del seu animal 

injustificadament? Sí  

a. Si la resposta és Sí: Què va fer? (negació, eutanasiar-lo per evitar mals 

majors, intentar fer canviar-lo d’opinió etc): No es va fer.  

4) Quin/quins productes utilitza per realitzar-la? Realitza prèvia 

sedació/tranquil·lització? 

 Sedació amb: Acepromacina, Medetomidina,... 

 Eutanàsia amb Pentotal (Tiopental sòdic). 

5) Tenint en compte que un gran percentatge de casos d’eutanàsia són deguts a 

episodis d’agressivitat o altres problemes de comportament, sol delegar el cas a 

un etòleg? Sí, es deriven a companys etòlegs especialitzats.



6) Està al corrent de la legislació vigent sobre aquest tema? Sí   

Si la resposta és Sí, creu que s’hauria de modificar o incloure algun aspecte? 

Quin? No, ja que ja la trobo suficientment restrictiva i això és positiu. 

7) Creu encertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí  Per què? Perquè s’ha 

d’invertir en esforços per col·locar els animals de les gosseres. No seria el 

mateix en el cas de gats amb Leucèmia, brots de moquillo en gossos o animals 

agressius ja que són pràcticament impossibles de col·locar. 

8) Fa signar als propietaris el consetiment escrit prèviament a realitzar 

l’eutanàsia? 

 No sempre. No ho faig quan hi ha suficient confiança amb el client i està patint 

molt pel seu animal que s’està morint.

9) Què sol fer amb els cadàvers? 

 Congelar-lo i esperar a que l’empresa corresponent els recolli per incinerar-los. 

També donem la opció al propietari d’endur-se’l. 

10) Des de la seva experiència, creu que seria important incloure en la carrera de 

veterinària alguna assignatura sobre psicologia dels clients? 

 Sí, però no només que faci referència a l’eutanàsia, sinó que també a la gestió 

del negoci i al tracte amb el client. 

Comentaris: 

- L’aspecte més destacat de l’entrevista podria ser el fet de que no sempre utilitzin 

en consentiment escrit. En principi el consentiment verbal és vàlid, però només 

en aquells casos en que davant tractaments no generin riscos per la salut de 

l’animal. En cas contrari (en el nostre cas), seria convenient, prenent com a 

referència l’article 8.2 de la llei 41/2002, del 14 de novembre que és la llei 

bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria 

d’informació i documentació clínica. 



Entrevista sobre l’eutanàsia en la clínica de petits animals a un 

veterinari

 Urgències veterinàries  

1) Amb quina freqüència mitjana realitza l’eutanàsia en la seva clínica? 

Un de cada 10 animals

2) Des de la seva experiència, quins són els motius principals que el porten a 

realitzar-la (percentatge aproximat)?  

a. Malaltia incurable/terminal: 40% 

b. Animal geriàtric: 10% 

c. Agressivitat : 0% 

d. Desig del propietari [animal sa]: 0% 

e. Problemes adquisitius propietari per afrontar teràpia/cirurgia: 50% 

f. Altres:____________ Quins? __________________________________ 

3) Ha viscut algun cas en que el propietari exigís l’eutanàsia del seu animal 

injustificadament?  Sí Si la resposta és Sí: Què va fer? (negació, 

eutanasiar-lo per evitar mals majors, intentar fer canviar-lo d’opinió etc).  

 No es va fer 

4) Quin/quins productes utilitza per realitzar-la? Realitza prèvia 

sedació/tranquil·lització? 

 Sedació amb: Acepromacina, Medetomidina,... 

 Eutanàsia amb Pentotal (Tiopental sòdic). 

5) Tenint en compte que un gran percentatge de casos d’eutanàsia són deguts a 

episodis d’agressivitat o altres problemes de comportament, sol delegar el cas a 

un etòleg? 

 Al tractar-se d’un centre d’urgències no ens venen casos d’agressivitat, però on 

treballava abans sí que derivàvem. 

6) Està al corrent de la legislació vigent sobre aquest tema? Sí   



Si la resposta és Sí, creu que s’hauria de modificar o incloure algun aspecte? 

Quin? No estic d’acord en que sigui legal eutanasiar en el cas de que ja no es 

vulgui més el gos (estigui sa o malalt). 

7) Creu encertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? No  Per què? Perquè trobo que sí 

està justificat en casos de sobrepoblació en les gosseres ja que no es poden 

recol·locar tants animals. 

8) Fa signar als propietaris el consetiment escrit prèviament a realitzar 

l’eutanàsia? 

 Sí sempre. 

9) Què sol fer amb els cadàvers? 

Congelar-lo i esperar a que l’empresa corresponent els recolli per incinerar-los.  

10) Des de la seva experiència, creu que seria important incloure en la carrera de 

veterinària alguna assignatura sobre psicologia dels clients? Sí 

Comentaris: 

- Referent a la resposta a la pregunta 6, aquest veterinari comenta un aspecte 

important que la legislació no contempla. En efecte, existeix un buit legal ja que 

a la legislació no existeix cap article referent a aquells animals que són 

eutanasiats per desig del propietari, per tant queda a decisió del veterinari 

escollir si vol o no portar a terme el desig del propietari fent les seves pròpies 

reflexions internes sobre el tema. 



Entrevista sobre l’eutanàsia en la clínica de petits animals a una 

propietària

Margarida és una dona jubilada que va eutanasiar al seu gos teckel fa uns 6 mesos i 

ens explica la seva experiència.  

1) Per quin motiu va dur a terme l’eutanàsia del seu animal? 

Es tractava d’un gos vell (16 anys) amb una hepatopatia que havia empitjorat des 

de feia uns dies. 

2) Li va aconsellar el seu veterinari o va ser per pròpia iniciativa? 

Va empitjorar molt ràpidament de la seva malaltia: una nit va començar a fer 

vòmits amb sang i vaig acudir al veterinari per veure què es podia fer; el 

veterinari va analitzar totes les opcions i com que ja no responia a la medicació i 

era molt gran, el veterinari va dir que seria la millor opció i jo vaig acceptar. 

3) Va signar el consentiment escrit abans de realitzar l’acte? Sí 

4) Creu que el seu animal va tenir una mort sense angoixa?  

Sí, estava molt tranquil en el moment de la injecció. No va patir gens. 

5) Creu que és el millor que podia fer per acabar amb el seu patiment? 

Sí, tinc el presentiment que hagués mort aquell mateix dia a casa i segurament 

ho hagués passat pitjor, però això mai se sap. 

6) Com valoraria la gestió per part del veterinari de tot el procès? El va 

acompanyar sentimentalment en tot el procés?  

Es va portar molt bé. És un home molt sensible i molt amable. 

7) Es va quedar amb el cadàver? Què va fer amb ell? 

El veterinari se’l va quedar i es va incinerar. No vaig voler les cendres per evitar 

records ja que fins i tot ara després de sis mesos m’emociono de parlar del tema. 



Entrevista sobre l’eutanàsia en la clínica de petits animals a una 

propietària

1) Per quin motiu va dur a terme l’eutanàsia del seu animal? 

Era una gossa d’uns 16 anys amb càncer terminal. Inicialment va ser càncer de 

mama i la vam operar; però un any després va tenir metàstasi a l’estómac. 

2) Li va aconsellar el seu veterinari o va ser per pròpia iniciativa? 

Ens ho va aconsellar el veterinari i vam acceptar. 

3) Va signar el consentiment escrit abans de realitzar l’acte? Sí. 

4) Creu que el seu animal va tenir una mort sense angoixa? 

Sí, van donar-li primer una injecció per dormir-la i després una altra per aturar-li 

el cor. 

5) Creu que és el millor que podia fer per acabar amb el seu patiment si és que en 

tenia? 

Sí, tenia molt patiment. Li costava fins i tot posar-se de peu i caminar. 

6) Com valoraria la gestió per part del veterinari de tot el procès? La va 

acompanyar sentimentalment?  

Molt bona, va estar amb nosaltres durant tot el procés reconfortant-nos. 

7) Es va quedar amb el cadàver? Què va fer amb ell? Es va quedar amb les 

cendres? 

Una vegada morta es va ocupar de tot el veterinari.



Enquestes 

Nom: Daniel Lucena   Edat: 25 anys   Professió: Biòleg

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No  

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depén/NSNC  

e. Perill zoonosi Sí/No/Depén/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos o d’una tenda d’animals duï a terme 

l’eutanàsia d’aquells animals que no pot vendre? Sí/No/Depén/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir el que vol? Sí/No/Depén/NSNC 



Nom: Lola Sala  Edat: 51 anys   Professió: Administrativa

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No  

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



 Nom: Lídia Agell   Edat: 49 anys   Professió: Venedora

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No  

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: José Jódar   Edat: 56 anys   Professió: Venedor

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No  

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



 Nom: Teresa Nadal   Edat: 81 anys   Professió: Jubilada

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn /NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No  

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Berta Pardo  Edat: 22   Professió: Estudiant

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal  Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos de rebuig al pressupost per part del propietari 

de teràpies o cirurgies que podrien salvar l’animal? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Roser Pellicer Edat: 22    Professió: Estudiant

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?  Per estàr molt malalt o greument 

ferit

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC  

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos de rebuig al pressupost per part del propietari 

de teràpies o cirurgies que podrien salvar l’animal? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Zoë Puighibet   Edat: 22   Professió: Estudiant

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu? Vellesa

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal  Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat  Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos de rebuig al pressupost per part del propietari 

de teràpies o cirurgies que podrien salvar l’animal? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Joseph Biayna    Edat: 21  Professió: Estudiant

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu? Malaltia incurable

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos de rebuig al pressupost per part del propietari 

de teràpies o cirurgies que podrien salvar l’animal? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Margarida   Edat: 70   Professió: jubilada

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu? Empitjorament malaltia crònica

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: José López  Edat: 53   Professió: Cap magatzem

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 

  



Nom: Patricia Moral   Edat: 25   Professió: Periodista

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos de rebuig al pressupost per part del propietari 

de teràpies o cirurgies que podrien salvar l’animal? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 

  



Nom: Damian Smyth   Edat: 36  Professió: Constructor

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos de rebuig al pressupost per part del propietari 

de teràpies o cirurgies que podrien salvar l’animal? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: José Manuel Guerra   Edat: 42   Professió: Comercial

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a) Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a) Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b) Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c) Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d) Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e) Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f) Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g) Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h) Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 

  



Nom: Susana Romero   Edat: 34  Professió: Administrativa

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a) Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC

b) Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c) Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d) Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e) Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f) Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g) Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC

h) Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Noemí Soler   Edat: 40  Professió: Administativa

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu? Càncer terminal

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Sònia Marcos   Edat: 22   Professió: Estudiant

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu? Cavall amb còlic i laminitis de les 

4 extremitats

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Ana Escribano   Edat: 22   Professió: Estudiant

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No   

a. Si la resposta és Sí: Per quin motiu? Patia una malaltia terminal sense 

qualitat de vida

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a. Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b. Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c. Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d. Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC  

e. Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f. Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g. Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h. Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Nom: Lídia Cano   Edat: 23   Professió: Estudiant

1) Està d’acord amb l’eutanàsia dels animals de companyia? Sí/No/Depèn/NSNC 

2) Ha eutanasiat algun animal de la seva propietat? Sí/No    

a) Si la resposta és Sí: Per quin motiu?______________________________ 

3) Considera acertada la mesura presa per la Generalitat de Catalunya de prohibir 

l’eutanàsia en instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als 

nuclis zoològics per motius no mèdics? Sí/No/Depèn/NSNC 

4) Ha visitat alguna gossera? Sí/ No  Si la resposta és Sí: Creu que s’haurien de 

millorar les seves condicions? Sí/No 

5) En quins de les situacions següents està d’acord amb l’eutanàsia? 

a) Malaltia incurable/terminal Sí/No/Depèn/NSNC 

b) Animals geriàtrics Sí/No/Depèn/NSNC 

c) Animals en gosseres Sí/No/Depèn/NSNC 

d) Agressivitat Sí/No/Depèn/NSNC (pronòstic) 

e) Perill zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a persones) 

Sí/No/Depèn/NSNC 

f) Desig del propietari (animal sa) Sí/No/Depèn/NSNC 

g) Animals d’experimentació/pràctiques Sí/No/Depèn/NSNC 

h) Control superpoblació Sí/No/Depèn/NSNC 

6) Sabia que l’eutanàsia és un acte clínic que es regeix per una legislació 

específica? Sí/No/NSNC 

7) Creu important el mètode eutanàsic utilitzat? Sí/No/Depèn/NSNC 

8) Sent disconformitat davant casos en que el propietari rebutgi teràpies o cirurgies 

que podrien salvar l’animal per motius econòmics? Sí/No/Depèn/NSNC 

9) Està d’acord amb que un criador de gossos duï a terme l’eutanàsia d’aquells 

animals que no pot vendre? Sí/No/Depèn/NSNC 

10) Creu que les persones tenim el dret de decidir sobre la vida i la mort d’un animal 

que no pot escollir? Sí/No/Depèn/NSNC 



Comentaris enquestes

L’objectiu de les enquestes no ha estat en cap moment un estudi estadístic de l’opinió de 

la gent sobre aquest tema, ja que entre altres motius, el número de mostres (19) no és 

representativa de la població. La finalitat ha estat valorar l’impacte i les reaccions 

causades sobre un grup de gent per part d’un tema tan controvertit com és l’eutanàsia.   

Queda clar, que aquest tema no deixa indiferent a ningú; la majoria dels 

enquestats, accepten l’eutanàsia com a mètode per treure el patiment en casos de 

malaltia terminal en animals sense dubtar-ho i tots creuen que el mètode és fonamental. 

Els conflictes sorgeixen en preguntes sobre què farien en casos d’agressivitat (pregunta 

5d) o quan el propietari per motius econòmics no pot pagar tractaments o cirurgies 

(pregunta 8). En aquestes situacions, l’enquestat no es limitava a respondre ràpidament, 

sinó que es parava a pensar uns segons sobre una situació hipotètica i què farien en ella. 

En aquestes preguntes sorgeixen moments en que l’enquestat fa comentaris vers la 

tinença irresponsable de gossos: “però, l’agressivitat no es pot curar?”, “Segur que és 

perquè els amos no l’han ensenyat bé”, “Si no tenia diners, per què va agafar un gos?” o 

“no es poden buscar altres solucions?”; es podria dir que la gent reacciona de manera 

proteccionista amb els animals abans d’intentar posar-se en el paper de propietaris en 

situacions complicades o que han comès errors en l’educació dels seus animals.  

Per altra part, majoritàriament creuen acertada la prohibició de sacrificar els 

animals de gosseres per causes no mèdiques. La majoria de comentaris sobre aquesta 

pegunta anaven encaminats de nou a la defensa de l’animal, i els més comuns eren: 

“Pobrets, abans que matar-los en una gossera els cuidaran”, “la gent és molt 

irresponsable” o “la llei hauria de contemplar i castigar els abandonaments”, etc. Cal 

dir, que només quatre persones van dir que només en casos d’angoixa i estrès a les 

gosseres, considerarien més adient sacrificar aquests gossos abandonants, degut a la 

manca de qualitat de vida.  

Aquest grup d’enquestats tenia molt clar quan és lícit eutanasiar als animals de 

companyia i quan no ho és; cal dir que el tipus de qüestionari no implicava grans 

reflexions i incitava a la resposta espontània fet que segurament porta implícit alguns 

errors de comprensió o de manca de interiorització. Espero que mitjançant aquestes 

senzilles preguntes, hagi aconseguit que almenys una part dels enquestats segueixi 



formulant-se més preguntes i encara més complexes, fins potser arribar a reflexionar 

sobre l’eutanàsia en humana on probablement les respostes serien del tot diferent.  



Conclusions

Quan vaig elegir aquest tema per realitzar aquest treball d’entre una llista de vint 

candidats, no les tenia totes amb mi. Sabia que seria un tema que hem plantejaria molts 

dubtes i que implicava una feina més enllà de la recerca d’informació; en definitiva: un 

gran treball de reflexió interna. És un tema que en aquests cinc anys de carrera ha sortit 

en nombrosos col·loquis amb els amics mentre dinàvem al bar, després d’algun 

comentari sentit a classe, realitzant un cas o per una experiència personal. El procés 

d’eutanàsia i el tracte amb els clients no s’expliquen a la facultat, tot i ser una matèria 

d’examen diària a la clínica de petits animals. La veritat és que després de realitzar-lo, 

alguns dubtes persisteixen i tinc l’esperança que l’experiència laboral em faci acabar de 

pulir aquests matissos que queden penjant.  

Tot plegat ens fa reflexionar sobre la vida, la mort, el poder i la responsabilitat que 

tenim sobre els animals.  

Per altra banda i centrant-nos en el que la informació m’ha aportat, és indignant que 

avui dia la llei no especifiqui res sobre l’eutanàsia d’aquells animals que els propietaris 

no vulguin més per qualsevol raó. Cal exigir responsabilitats i compromisos. Si un dia 

decidim adquirir un animal de companyia, hauríem d’acceptar que aquest porta implícits 

unes despeses, una dedicació, etc i que sempre s’hauran d’atendre, en la salut i la 

malaltia. El fet que la legislació tingui aquests buits és del tot innacceptable i estic 

convençuda que en un futur pròxim les coses canviaran en aquest aspecte donat els 

passos de gegant que s’estan fent en l’àmbit del benestar animal i més concretament en 

el camp dels petits animals. Considero que un dels punts claus per evitar aquest tipus de 

situacions es troba molt abans de que una persona es faci càrrec d’un animal. S’ha 

d’insistir més a les facultats per a què els estudiants “prediquin” entre els seus coneguts 

el respecte i la responsabilitat sobre la tinença d’animals de companyia. S’haurien de fer 

més campanyes de sensibilització i des de les escoles s’hauria d’impartir i propagar un 

esperit d’amor a la natura i als animals.  

Pel que fa als mètodes d’eutanàsia es troben molt estandaritzants i controlats i eviten 

al màxim el patiment en el moment de l’inducció a la mort; només cal que es cumpleixi 

la bona praxi dels professionals per evitar moments desagradables en especial davant de 

propietaris. 



Finalment, només comentar que aquest treball m’ha servit per crèixer personalment i 

per plantejar-me més profundament aquest tema que inevitablement formarà part del 

meu futur professional.  
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