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1.INTRODUCCIÓ: 

 

1.1. MOTIVACIÓ: 

 

El tema que hem escollit és el maltractament dels animals de companyia, incloent 

l’abandonament. Hem volgut centrar-nos en només un tipus perquè el concepte de 

maltractament animal desgraciadament és molt ampli i n’hi ha de moltes classes, les quals 

s’explicaran breument en el primer apartat del treball. A més, les dues persones que hem 

realitzat el treball ens volem dedicar a la clínica de petits animals i, és un problema que ens 

preocupa i, que ens haurem d’enfrontar durant la nostra vida laboral. 

 

 La raó principal per la qual és un tema preocupant és que a Espanya no hi ha una gran 

conscienciació respecte aquesta problemàtica, és més, en el nostre país  encara avui en dia es 

duen a terme pràctiques nocives cap els animals domèstics perquè es consideren tradicions i, 

molts, les celebren i n’estan orgullosos. D’altra banda, també es donen casos de 

maltractament d’animal de companyia, només perquè consideren els animals un mer un 

objecte 

A aquesta mentalitat de per sí poc preocupada pel benestar animal, se li ha de sumar la 

recessió econòmica tant profunda en la que estem enfonsats des de l’any 2008 

aproximadament. Aquest fet, ha suposat un deteriorament de gairebé totes les qüestions 

socials i econòmiques de la gran majoria de la població, cosa que ha afectat directament a les 

relacionades amb els animals. Un gran nombre de persones s’estan quedant sense recursos 

econòmics i com a conseqüència, no es poden fer càrrec dels seus animals de companyia. A 

més, donat a la crisis, han disminuït les ajudes públiques a les protectores i associacions 

d’animals. 

 

Per últim, una altra de les raons per les que hem escollit aquest tema és que teníem la 

sensació que tant nosaltres com la gran majoria de la gent que ens rodejava desconeixíem 

quina legislació hi ha al respecte i en quins casos es podia denunciar o com procedir en cas de 

fer-ho.  

 

Així, el nostre objectiu principal és que el nostre treball pugui servir de guia per aquelles 

persones que desconeixien la normativa i/o com actuar davant un cas de maltractament 

d’animal de companyia. 



 

  

 

1.2.QUÈ ÉS MALTRACTAMENT ANIMAL? 

 

Es parla de maltractament animal quan es causa dolor innecessari o estrès a un animal. La 

crueltat vers al animal pot ser mitjançant el maltractament directe, que consta de la falta 

intencional de proporcionar els cuidats bàsics, la tortura, la mutilació o el assassinat d’un 

animal, i la negligència que es basa simplement en no proveir a l’animal de les seves 

necessitats bàsiques de vida: menjar, beguda i refugi. El fet d’abandonar a un animal  es 

considera una negligència. També inclou el fet de no buscar atenció veterinària en cas de 

lesions o malaltia.  

S’hauria de tenir en compte que quan fem referència al terme maltractament animal estem 

parlant d’un terme molt ampli que comprèn diferents tipus de maltractament dels que en 

parlarem a continuació: 

 

• Animals de companyia: 

 

Es el tipus de maltractament en el que ens centrarem en aquest treball i que ampliarem més 

tard. Segons la normativa europea, es considera animal de companyia el gos, el gat i la fura. 

 

• Animals de consum: 

 

El govern del Regne Unit va crear el Farm Animal Welfare Advisory Committee (Comissió 

Consultiva sobre el Benestar dels Animals de Granja) el 1967, que es va convertir en el Farm 

Animal Welfare Council (Concili sobre el Benestar dels Animals de Granja) el 1979. Les 

primeres directrius recomanades per la Comissió van ser que els animals requerien les 

llibertats de "donar la volta, cuidar-se a si mateixos, aixecar-se, estirar-se i estirar les 

extremitats". Aquestes es coneixen com les “Cinc Llibertats del benestar animal” 1. 

 

- Estar lliures de set i fam 

- Estar lliures d'incomoditat 

- Estar lliures de dolor, lesions i malaltia 

- La llibertat d'expressar un comportament normal 

- Estar lliures de por i angoixa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_animal


 

  

 

• Caça legal i furtiva: 

 

La caça és legal quan es fa de forma controlada i respectant els límits que marca la llei de cada 

país, a Espanya abans hi havia una sola Llei de Caça nacional (1971), des que cada Comunitat 

va assumir les competències en aquesta matèria s'han anat aprovant les respectives lleis de 

caça complementades per modificacions, correccions i ordres de veda anuals que especifiquen 

la normativa per a cada temporada2 . De tota manera, tot i que es fa de forma legal, hi ha 

danys col·laterals que van units a ella, com animals ferits que no han pogut ser cobrats i es 

deixen agonitzant fins a la seva mort o gossos de caça que són assassinats després de la 

temporada de caça o castigats per una mala temporada penjant-los dels arbres tocant de 

puntetes de manera que quan porten un temps sense menjar i aigua al final defalleixen i 

moren penjats. 

 

La caça furtiva és un problema perquè es compromet la supervivència d'espècies en perill 

d'extinció i ha causat l'extinció de més de 300 espècies de vertebrats. A més, es deixen ceps, 

llaços i xarxes en el medi i com a conseqüència altres animals queden ferits o atrapats3. 

 

• Amb finalitat lúdica: 

 

En aquest cas es poden incloure les següents categories: 

-Circs: La manera de vida anti-natural, instal·lacions i gàbies petites i deficients i el fet 

que la doma es fa mitjançant la utilització de fuets, collarets d'ofec, punxons, 

instruments elèctrics, etc.2 A Espanya no hi ha una normativa específicament per 

animals en circs, encara que respecte a la sanitat animal, a nivell europeu existeix el 

Reglament sobre el Moviment d'Animals de Circ 1739/2005, que estableix els requisits 

de salut animal per al moviment d'animals de circ entre els Estats Membre. 

 

Però respecte al benestar dels animals, a nivell europeu i estatal no hi ha una 

normativa específicament per als circs. A nivell municipal: uns 100 municipis de l'Estat 

han aprovat mocions en què clarament prohibeixen la instal·lació de circs amb animals 

als seus territoris. Hi ha països on s'han prohibit l'ús de qualsevol animal en els circs o 

l'ús d'animals salvatges4. 

  

- Festes populars i corridas de torus 



 

  

 

- Baralles de gossos i de galls: Segons dades de la Guàrdia Civil, uns 400 dels 2.500 o 

3.000 gossos que són sostrets anualment es destinen a espàrring dels de baralla. La 

majoria d'ells moren durant els combats d'entrenament o poc després, com a 

conseqüència de les ferides. Els mètodes d'ensinistrament són també abusius i cruels i 

la utilització de drogues és habitual. En aquest àmbit hi ha un buit legal pel que fa a la 

protecció d'animals. A Espanya les baralles de gossos no són delicte, sinó falta, de 

manera que el jutge no pot donar l'ordre necessària per entrar en recintes on es 

realitzen ni es pot detenir a ningú llevat que en el mateix lloc s'estigui cometent un 

altre tipus d'activitats delictives. 

 

- Zoològics: Segons la legislació de la Unió Europea hi ha quatre normes que s'han de 

complir per respectar la llei: programes per a la conservació de les espècies i en casos 

en què es consideri necessari, facilitar la repoblació i/o reintroducció dels animals en el 

medi; l'educació del públic per a la conservació de la biodiversitat; la seguretat al 

públic i el benestar animal. Segons l'associació Adena/WWF només la minoria dels 

zoològics espanyols s'acosta a les funcions d'educació, investigació i allotjament 

requerides per la Unió Eurpea. En el 73% dels zoològics espanyols no existeixen 

programes d'educació ambiental i la meitat de les instal·lacions no té veterinari 

permanent 2. 

 

• Pornografia: 

 

A la majoria d’estats d'Europa la zoofília és una conducta no sancionada legalment. Espanya a 

part de tenir un buit legal sobre això, es caracteritza per ser un dels únics països de la Unió 

Europea que permet la distribució i producció d’aquest tipus de pornografia. No hi ha un 

article que sancioni explícitament aquest comportament i al contrari del que passa amb altres 

tipus de conductes que encara que no tenen un article propi es poden considerar com a un 

tractament cruel de cara als animals i acollir-se a l'article 632 del Codi Penal espanyol  , en el 

context de la zoofília és una distinció difícilment demostrable. 

 

• Experimentació: 

 

Cada any es fan servir aproximadament 12 milions d'animals amb fins científics. En l'actualitat, 

la Unió Europea (UE) no pot prohibir l'ús d'animals en proves d'innocuïtat o d'investigació 



 

  

biomèdica. Tanmateix, per protegir els animals de laboratori sense impedir el progrés de la 

investigació, la UE ha adoptat mesures destinades a limitar l'experimentació amb animals i 

imposar uns requisits mínims pel que fa a l'allotjament i cura d'aquests (Directiva 2010/63 / UE 

del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels 

animals utilitzats per a fins científics)5. 

 

La Comissió Europea va prohibir el setembre de 2004 les proves en animals amb cosmètics 

acabats. El març de 2009 va vedar la comercialització dins i fora de la UE i alguns experiments 

amb ingredients d'aquests productes, els que permetien verificar la irritació als ulls i la pell, la 

toxicitat aguda, la penetració a la pell, la genotoxicitat i la toxicitat sistemàtica aguda. Però hi 

ha excepcions a aquestes prohibicions que no seran vedades fins al març del 2013 com els 

experiments sobre la toxicitat per administració repetida (sensibilitat dèrmica i 

carcinogenicitat), la toxicitat sobre la reproducció (efectes adversos en el sistema reproductor 

o endocrí) i la toxicocinètica (efecte dels productes químics dins del cos, la seva distribució i 

metabolisme). Però tot i els esforços dels científics en els últims anys per trobar altres 

alternatives que substitueixin l'experimentació, el 2013 no hi haurà disponibilitat total 

d'aquests procediments per les àrees més complexes 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2. INDICADORS DE MALTRACTAMENT A UN ANIMAL DE COMPANYIA: 

 

Per arribar correctament a un diagnòstic de maltractament, normalment s'haurà d'avaluar no 

només la presència d'un factor sinó la combinació de diferents factors que exposarem a 

continuació 7: 

 

• Història clínica 

 

- Diferents versions de la raó de la visita. 

- Història clínica anterior amb lesions semblants a les actuals. 

 

• Exploració física i lesions 

 

- Lesions antigues i cicatrius, així que seria important la realització de radiografies per 

veure lesions antigues en diferents fases d'ossificació. 

- Comunament es troben fractures o fissures òssies. 

- Lesions que difícilment es poden produir de manera accidental. 

- Presentació de lesions de manera repetida en el temps. 

- Signes de Debilitat, coixera o incapacitat de parar-se o de caminar normalment.  

- És important fer bioquímica i hemograma perquè les intoxicacions també es 

consideren una forma de maltractament animal. 

- Animals en baixa condició corporal (es poden veure i palpar els óssos), deshidratats, 

infestats amb polls, puces, àcars, paparres i evidencia de poca higiene. 

- Problemes de pell no tractats que han causat pèrdua de pel, pell escamosa, 

carnositats, dermatitis.  

 

• Conducta de l'animal 

 

- Animal espantadís davant del propietari, altres persones o objectes. 

- Canvi d'actitud de l'animal a partir d'un moment determinat. 

- Animal més tranquil quan no hi ha el propietari o alguna persona en especial. 

- Animal adopta una actitud agressiva defensiva en determinades situacions. 

 



 

  

 

• Història del/s propietari/s 

 

- Història de violència domèstica. 

- Actitud dominant, agressiva d'algun o de diversos propietaris de l'animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. ACTUACIÓ DAVANT UN CAS DE MALTRACTAMENT ANIMAL: 

 

A Espanya, la responsabilitat en matèria de protecció, conservació i sanitat dels animals està 

compartida entre les diferents administracions públiques, intervenint en la mateixa, a més, 

diferents òrgans dins una mateixa Administració, com és el cas de l'Administració General de 

l'Estat.  

 

Es pot denunciar per via penal i / o administrativa: 

 

• Penal: 

 

 En els casos en què considerem que es vulnera algun precepte del Codi Penal en matèria de 

protecció animal. El Codi Penal regula els delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna al 

els articles 332 al 340 i les faltes en l'article 632 i 633.  

 

La denúncia es pot fer verbalment o per escrit, es recomana fer-ho per escrit perquè no 

s'oblidi cap dada rellevant i si es pot, esmentar les lleis que es consideren vulnerades. És molt 

important donar suport a la denúncia amb proves, com ara fotografies, vídeos, testimonis dels 

fets, etc. 

 

S'ha de realitzar la denúncia en una comissaria, jutjat o caserna de la guàrdia civil de la zona on 

s'ha produït la falta. A Catalunya, per començar a fer els tràmits de denúncia, s’hauria de 

contactar amb el cos dels Mossos d’esquadra o, en cas de que les gestions no sortissin 

efecte o es tractés d’una agressió extremadament greu, es podria portar el cas a la 

Fiscalia del Tribunal Superior de Catalunya, a la secció de Medi Ambient. Es recomana 

que aquell que ha realitzat la denúncia es quedi una còpia dels fets i que inclogui una petició 

d'informació per saber si s'iniciarà un procediment sancionador. 

 

Les sancions penals poden consistir en penes de presó, multa i inhabilitació per a càrrec o ofici, 

segons siguin delictes o faltes, i les circumstàncies agreujants o atenuants d'aquells. En el cas 

que la denúncia doni lloc també a una indemnització per danys i perjudicis, no cal interposar 

posteriorment una demanda civil, sinó que és el propi jutge qui assenyala la quantitat a 

percebre pel demandant de manera general. Si es considera que cal una acció indemnitzatòria, 

s'hauria d'incloure en la denúncia. 



 

  

 

• Administrativa: 

 

A diferència de la sanció penal que la dicta el jutge, la sanció administrativa pot dictar un 

alcalde, delegat governatiu o una altra autoritat competent, i sol consistir en una multa i / o 

incapacitació per exercir determinat ofici (per exemple, ofici relacionat amb els animals). Per 

tant, per a realitzar una denuncia per via administrativa s’ha d’anar al ajuntament, al 

departament d’atenció ciutadana, de la zona on s’hagi produït la falta.  

 

En els articles 50 i 51 de la Llei 22/2003 sobre la Protecció animal s’especifica el procediment 

sancionador i l’Administació competent per sancionar. Així, en el segon article, referent a la 

resta d’infraccions que no siguin sobre la fauna salvatge, s’hi llegeix9: 

 

“(…)Primer. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es tracta 

d'infraccions lleus comeses en el terme municipal. 

Segon. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament competent 

en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions lleus comeses en municipis de 

menys de 5.000 habitants, i també si es tracta d'infraccions greus. 

Tercer. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de medi 

ambient, si es tracta d'infraccions molt greus.” 

 

Per altra banda, si trobem un animal abandonat o perdut, el primer que hem de fer és portar-

lo a una clínica veterinària per tal que comprovin si té xip o no. En cas que no en tingui o que 

succeeixi a una hora fora del horari d’apertura de les clíniques, s’hauria de trucar a la policia 

local (en el cas de Barcelona la Guàrdia Urbana) on estan OBLIGATS a recollir l’animal i dur-lo a 

una gossera municipal o bé posar-se en contacte amb alguna associació o protectora animal 

(en cas que estigui oberta o si tenen servei de recollida 24h) i que ells se’n fessin càrrec.   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.LEGISLACIÓ: 

 

Fins ara,s’ha vist com reconèixer un animal de companyia maltractat i, com es pot actuar al 

respecte.  És important, però, conèixer quina és la legislació que recolzarà l’acció i protegirà a 

l’animal de companyia.  

 

Així, a continuació s’explica la normativa vigent que protegeix els animals de companyia sobre 

el maltractament, o si més no, assegura el seu benestar. Per fer-ho més entenedor, s’han 

dividit els diferents dictàmens segons si és a nivell europeu, espanyol i català. A més, no s’ha 

preferit explicar les parts més importants o destacables de les normatives, en comptes d’ 

incloure-les en la seva totalitat. 

 

4.1. A NIVELL EUROPEU: 

 

El 1978, la UNESCO i, posteriorment, la ONU va aprovar la Declaració Universal dels Drets de 

l’Animal i, va suposar un gran punt de partida en la defensa dels drets dels animals. La 

Declaració considera que els animals tenen drets com a tal i que, a partir de l’ educació i la 

formació, l’home  ha de comprendre, respectar i estimar els animals. Alhora, parla tant 

d’animals de companyia, com els de renta, experimentació i oci.  

Els articles més interessants pel cas que ens ocupa són el 3, 6, 11, 12 i el 14, on es declara que 

cap animal podrà ser sotmès a maltractaments i, si la mort és necessària, ha de ser instantània 

i  indolora. A més a més, tot animal de companyia té el dret de viure el temps corresponent a 

la seva longevitat natural. D’altra banda, parla de biocida i genocidi i, finalment, declara que 

els drets dels animals han de ser defensats per lleis i, la seva protecció han d’estar 

representats governamentalment.10 

 

Més endavant, el 1987, el Consell d’Europa va adoptar la Convecció europea per a la protecció 

dels animals de companyia, la qual va entrar en vigor  el 1992. Fins a la data, Espanya encara 

no l’ha ratificada11 i, per tant, la Convecció no ha entrat a formar part de la seva normativa 

interna. Per animal de companyia, considera tant l’animal que viu a casa, com els utilitzats per 

reproducció, els de les protectores i els abandonats i/o sense propietari. A més, també parla 

del moment del transport dels animals d’un territori a altre i, els documents necessaris per fer-

ho a terme. Així, la Convenció declara que cap persona hauria de provocar innecessàriament  

 



 

  

dolor, patiment o agonia a cap animal (ni tant sols, quan la mort d’aquest sigui indispensable). 

Per tant, s’hauria de poder proveir-los amb totes les comoditats necessàries segons les 

etiologies específiques. Així, no s’haurien d’abandonar els animals, ni fer-los servir en anuncis, 

entreteniments, exhibicions o similars quan aquests actes superessin les capacitats físiques i 

mentals dels animals.  Alhora, especifica que no s’haurien de fer pràctiques quirúrgiques tals 

com tallar cues, orelles i dents, si no  fossin sanitàriament necessàries. D’altra banda, si el 

número d’animals abandonats o del carrer comença ser un problema, es pot actuar reduint-

ne, sempre i quan es faci sense patiment i, preventivament, animi a la població a identificar els 

seus animals i/o a l’administració a tenir-ne un registre, entre altres mesures. Per últim, cada 

cinc any i, si fos necessari amb més freqüència, s’haurà d’avaluar si s’està seguint la Convecció; 

en aquestes consultes hi podran participar qualsevol Estat membre del Consell d’Europa12, tot i 

no haver ratificada.  

 

Com ja s’ha dit, l’Estat espanyol encara no l’ha ratificada, tot i que el passat juliol del 2012, el 

Parlament europeu va instar a tots els Estats membres a que l’adoptés13 
.
  

 

D’altra banda, assegurar un bon benestar animal suposa, en part, un no maltractament. Així, 

entre el 2001 i el 2005, la Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), es va centrar en el 

benestar animal, havent-hi el 2004 la primera conferència mundial sobre benestar animal. El 

maig del 2005, s’havien adoptat vuit normes amb l’objectiu d’incloure-les en el Codi Sanitari 

per als Animals Terrestres i, dues pel Codi Sanitari per als Animals Aquàtics. Pel tema que ens 

ocupa, destaquen;  “Control de les poblacions de gossos del carrer” i “Utilització d’animals en 

la investigació i educació”. En la primera norma, s’especifiquen els objectius d’un programa de 

control de la població canina i els mètodes per fer-ho a terme,on hi trobem, entre altres: 

millorar l’estat de salut i benestar de tota la població de gossos; fomentar una propietat 

responsable; reduir el risc de malalties zoonòtiques (com la ràbia i la hidiatidosis) i evitar 

possibles danys mediambientals i altres animals. En la segona norma, es destaca la “Regla d les 

Tres R”; reemplaçament- intentar utilitzar cèl·lules, teixits o òrgans en comptes d’animals-, 

reducció i refinament- mètodes per preveure, alleugerir o reduir al mínim qualsevol dolor, 

angoixa i/o millorar el benestar animal-. Més endavant, l’any 2008 i 2012, es van celebrar la 

segona i tercera conferència mundial sobre benestar animal, on es va donar especial 

importància a l’implicació activa dels Serveis veterinaris per a la millora d’aquest14.  

 

 

 



 

  

D’altra banda, sobre el transport i/o compra-venta internacional d’animals de companyia 

existeixen Decisions de la Comissió, com la 2004/203/CE o 2003/803/CE, on s’estableixen els 

mètodes que s’han d’emplear i els requisits per fer-ho (documentació, benestar animal...)15.  

 

Finalment, el Juliol del 2012, el Parlament Europeu ha reclamat la necessitat de tenir una 

legislació a nivell comunitari per protegir els animals de companyia i als del carrer, ja que no 

n’existeix cap, tot i que haver més de 100 milions d’animals de companyia dins la UE.  Així, 

demana la Comissió Europea que proposi una normativa jurídica on, entre altres mesures, es 

prohibeixi les gosseres i refugis no autoritzats i, el sacrifici d’animals per raons no mèdiques i, 

es reguli el cens dels animals. Amb tot, anima a continuar amb una formació i educació de la 

població de manera constant13. 

 

4.2. A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL: 

 

Destaca la poca legislació que fa referència a maltractament de l’animal de companyia. 

Tanmateix, sí que existeixen normes relacionades amb aquests, com són, entre d’altres15: 

 

- Ordre del 14 de Juny del 1976. Gossos i gats. Normes sobre mesures higiènico-

sanitàries (BOE 308, de 25/12/74). 

- Real Decret 287/2002, del 22 de Març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, del 23 

de Decembre, sobre el règim jurídic a la posició de gossos parcialment perillosos. 

 

Així, sobre la protecció dels animals domèstics o de companyia existeixen l’article 337 del Codi 

Penal i la Llei 32/2007, del 7 de novembre, per la manutenció dels animals en la seva 

explotació, transport, experimentació i sacrifici. Per tant, és l’article 337 l’únic que fa 

referència als animals de companyia i, recull el delicte per maltractament animal i falta per 

casos d’abandonament11. En aquest s’hi pot llegir:  

 

“El que per qualsevol medi o procediment maltracti injustificadament a un animal 

domèstic o amansit, causant-li la mort o lesions que menyscabin greument la seva 

salut, serà castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó e inhabilitació 

especial d’un a tres anys per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació 

amb els animals”. 

 



 

  

 

Tanmateix, amb la reforma del Codi Penal, aprovada el passat Octubre del 2012, es modificarà 

l’article. En negreta s’ha afegit el nou escrit: 

 

1-“ El que per qualsevol medi o procediment maltracti injustificadament a un animal 

domèstic o amansit, causant-li la mort o lesions que menyscabin greument la seva 

salut, serà castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó e inhabilitació 

especial d’un a tres anys per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació 

amb els animals i per la possessió d’animals domèstics o amansats”. 

 

2-Les penes previstes en l’apartat anterior s’imposaran en la seva meitat superior 

quan cuncorri alguna de les circumstàncies següents: 

 

a) S’haguèssin utlitzat armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes 

concretament perilloses per la vida de l’animal. 

b) S’haguès donat encarnissament. 

c) S’hagués causat a l’animal la pèrdua o la inutilitat d’un sentit, òrgan o membre 

principal.  

 

3-Si s’hagués causat la mort de l’animal s’imposarà una pena de sis a divuit mesos de 

presó e inhabilitació especial de dos a quatre anys per l’exercici de professió, ofici o 

comerç que tingui relació amb els animals i per la possessió d’animals domèstics o 

amansits. 

 

4- Els que, fora dels suposits a que es refereixen els apartats anteriors d’aquest 

article, maltractin als animals domèstics o qualsevol altre en espectes no autoritzats 

legalment, seran castigats amb una pena de multa d’un a sis mesos.  

 

Artcile 337 bis: 

- Qui abandoni a un animal domèstic o amansit en condicions en què es pugui perillar 

la seva vida o integritat serà castigat amb una pena de multa d’un a sis mesos”.  

 

 

 

 



 

  

4.3. A NIVELL DE CATALUNYA: 

 

Existeixen normatives relacionades com són15:  

 

- Decret 243/1994, del 13 de Decembre, pel que s’estableixen els requisits que han de 

cumplir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats. 

- Decret 328/1998, del 24 de Desembre, pel que es regula la identificació i el registre 

general d’animales de companyia). 

- Decret 6/1999, del 26 de Gener, pel que s’estableixen les condicions de manteniment 

dels animals de companyia. 

 

En quan a protecció animal, existeix el Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova la Llei 

22/2003, del 4 de Juliol. Aquesta s’aplica a tots els animals que es troben permanent i 

temporal a Catalunya, per tal d’assegurar la seva protecció i benestar i, una màxima 

responsabilitat per part de les persones, en aquest cas, els propietaris (articles 2,3 i 4). Així, es 

prohibeixen totes les pràctiques, accions i, instal·lacions que malmetin/ alterin les condicions 

físiques i psicològiques dels animals. Per tant, queda prohibit no aportar-los la manutenció 

necessària, l’abandonament, obligar-los a treballs que superin les seves capacitats, exhibir-los 

de manera ambulant, matar-los o torturar-los per joc/baralles, etc. (articles 5 i 6). 

Les filmacions d’escenes fictícies requereixen l’autorització de l’administració competent 

(article 10), mentre que tot sacrifici i esterilització s’han de fer sota les bones pràctiques 

veterinària i, si és mèdicament necessari (article 11). A més, tot animal emprat en 

competicions, curses i apostes ha d’estar registrat com animal de companyia, per tant, se li 

aplica la mateixa normativa (article 22).  Són els municipis, els consells comarcals o les entitats 

locals supramunicipals inspeccionar i vigilar els animals de companyia, establir el cens, aïllar o 

comissar els animals que se’ls ha diagnosticat, sota prescripció veterinària, alguna malaltia 

zoonotica o, decomissar-los en cas que, per circumstàncies concertes, es puguin posar en perill 

el medi ambient o la sanitat animal (article 41).   

 

D’altra banda, es classifiquen les infraccions d’aquesta Llei (article 44), en: 

 

- Lleus: no portar identificats els gossos, gats i fures, no tenir cartilla de vacunació, maltractar 

animals sense resultats lesius, subministrar substàncies que causin alteracions lleus, no 

comunicar la desaparició d’un animal de companyia, etc. 



 

  

 

- Greus: instal·lacions i manutencions deficitàries que arrisquen la vida i benestar de l’animal, 

no vacunar o aplicar-los el tractament necessari en els animals de companyia, maltractar, 

agredir greument i subministrar-los substàncies nocives, no donar l’atenció veterinària 

necessària, abandonar els animals, etc.  

 

- Molt greus: maltractar o agredir amb conseqüències molt greus; organitzar i participar en 

baralles de gossos; abandonar animals, etc. 

 

Les administracions poden comissar de manera immediata els animals si es dóna alguna 

infracció d’aquesta Llei (article 47), però els animals de companyia no poden ser objecte 

d’embargament en cap procediment judicial (article 2). En aquesta Llei, a més, s’especifica 

quin serà el procediment sancionador (article 50) i l’administració competent per dur-ho a 

terme (article 51), a més a més, anima a una continua formació, eduacació, col·laboració i 

voluntariat per part de la població i la Generalitat (Disposicions addicionals 2, 3 i 4). 

 

4.4. A NIVELL MUNICIPI DE BARCELONA: 

 

Hi ha l’Ordenança sobre la protecció, possessió i venda d’animals, aprovada pel Consell Plenari 

de l’ Ajuntament de Barcelona, el 22 de Desembre del 200315. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. ENQUESTA SOBRE MALTRACTAMENT D’ANIMAL DE COMPANYIA: 

 

Vam realitzar una enquesta sobre la temàtica del nostre treball a alumnes de veterinària, 

veterinaris llicenciats, ATV i, a persones externes que no tenen necessàriament cap relació 

amb la nostra  carrera: 

 

 

 

 

 

 

 

Hi van contestar 86 persones; 45 d’elles no eren estudiants/professionals de veterinària o ATV, 

el que vindria a ser el 52% del total, mentre que 41 persones sí que eren 

estudiants/professionals de veterinària o ATV el que representava un 48% del total dels 

participants. La participació va ser bastant igualada en ambdós casos, el que ens va semblar un 

fet positiu, ja que ens interessava saber quanta informació té la gent que no es dedica al mon 

dels animals respecte al maltractament animal i quina implicació hi ha en la població externa al 

sector. 

 

A continuació presentarem les qüestions que vam realitzar i analitzarem els resultats 

obtinguts: 

 

 

 

 

 

 

 

Només 15 persones del total (17%) van respondre que col·laboraven i d’aquestes, només 7 

eren estudiants de veterinària, veterinaris o ATV. D’això, se’n poden extreure diverses 

conclusions: La gran majoria de les persones (71 persones que equival al 83%) no col·laboren 



 

  

de ninguna manera amb cap associació de protecció dels animals, realment és un percentatge 

molt elevat, que demostra que no hi ha una gran conscienciació respecte aquesta 

problemàtica, però a més a més, només 7 de les 41 persones (17%), que tenen o tindran en un 

futur pròxim  un ofici relacionat amb els animals s’impliquen d’alguna manera amb aquestes 

associacions, el que encara sorpren més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar-los la manera amb la que col·laboraven, 5 persones (6%) van respondre que de 

manera econòmica i, unes altres 5 que d’altres maneres que no especificàm en el qüestionari. 

D’altra banda, 3 persones (3%) van respondre que col·laboraven portant material i, 1 persona 

(1%) fent funcions d’ATV i una altra fent de veterinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, veiem que la gran majoria de les persones, és a dir, 83 persones (97%) es van 

imaginar, de manera encertada, que amb el panorama econòmic i social que Catalunya està 

vivint des de l’any 2008 tant la Generalitat com les diputacions i, ajuntaments estan reduint de 

manera dràstica les ajudes i subvencions destinades als animals. 

 

 



 

  

 
La gran majoria de les persones participants (66, que correspon al 77% del total) van 

respondre que si que han augmentat els casos de maltractament animal, 20 persones (23%) 

van respondre que no i la principal raó és que no veien la relació entre la crisi i el 

maltractament als animals, tot i que llegint les seves respostes, hem arribat a la conclusió que 

la majoria d’aquestes persones no van considerar l’abandonament com a una forma de 

maltractament. 

 

En el cas de les persones que van respondre que sí que havia augmentat el número de casos, la 

majoria de la gent va creure que la principal raó era que la gent amb la situació actual no es 

podia permetre els costos que un animal representa, molts també van contestar que es 

desatén més als animals a l’hora de tractar malalties per la mateixa raó i alguns, van afirmar 

que aquesta situació de crisi i frustració es podia manifestar en maltractament amb el membre 

més dèbil de la família. En general, la gent que va considerar l’abandonament com una forma 

de maltractament va respondre positivament a la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

En aquesta pregunta, el 49% de les persones van opinar que l’abandonament és el cas més 

comú de maltractament, el 49% pel contrari, opinava que era la desatenció i el no treure 

l’animal a passejar i finalment un 2% van respondre altres.  

 

 

 

 

 

 

 

El 71% dels enquestats van contestar que no s’havien topat mai amb un cas de maltractament 

animal, mentre que el 29% van afirmar que si que havien estat en aquesta situació. 

 

A les persones que van respondre que si se’ls va fer a continuació la pregunta de cóm van 

actuar en aquella situació, va haver-hi una gran diversitat de respostes, alguns van dir que van 

trucar a la policia, altres van dir que intentant parlar amb els propietaris i al no haver-hi gaire 

èxit, cuidant-se’n ells del animal d’amagat, avisant a alguna protectora, quedant-se l’animal a 

casa o regalant l’animal a un familiar i en alguns casos van dir que no van actuar de cap 

manera per diverses raons personals d’aquell moment específic.  

 

 

 

 

 

 

 

Un 40% de les persones van respondre que avisarien a una associació/protectora animal, un 

26% als mossos d’esquadra, un 23% a la guàrdia urbana, un 5% a atenció ciutadana i un 6% a 

SEPRONA. Aquests resultats podrien ser interpretats de varies maneres diferents, segons si les 

persones que van respondre consideraven l’abandonament com un tipus de maltractament o 

no i de si la intenció que tenien es denunciar el cas o bé simplement reportar-lo a alguna 



 

  

autoritat competent. En cas de voler fer una denuncia penal, ens hauríem de posar en 

contacte amb la policia local, SEPRONA o els mossos d’esquadra i en cas de fer-la per via 

administrativa hauríem d’anar al ajuntament, però les protectores no poden sancionar al 

agressor tot hi que si que podran aconsellar/assessorar quin procediment seguir en cas de 

dubte. Per altra banda, si el que succeeix és que ens trobem un animal abandonat, el 

procediment és diferent a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’última pregunta, el 45% de les persones van opinar que el signe que fonamentalment els 

faria sospitar que un animal rep maltractaments és un animal amb por, espantadís. Per altra 

banda, el 33% va pensar que el signe més clar de maltractament és un animal amb mal estat 

general, és a dir, un conjunt de signes com per exemple un animal prim, deshidratat, amb el 

pel de mala qualitat, etc. Altres (19%), van marcar l’opció d’un animal amb diverses ferides 

repartides pel cos i finalment, un 3% dels enquestats va optar per l’opció de fractures òssies 

que podrien estar en diferents fases de ossificació, és a dir, fractures o fissures antigues i altres 

de noves en el mateix animal. 

 

Així, s’observa que tot i no ser del món de la veterinària, la gran majoria dels participants 

sabria identificar un cas de maltractament i, com actuar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

6.ENTREVISTES: 

 

És interessant conèixer el punt de vista d’especialistes i/o persones que estan en contacte 

permanent amb animals de companyia. A més, no només ofereixen una opinió si no, que 

també és una manera d’ampliar informació sobre el tema. D’aquest manera, es pot incloure 

les seves afirmacions en l’apartat de la “discussió”. 

 

Així, es va decidir entrevistar a Alba Jornet, integrant de la FAADA i a Jordi Franch, com a 

membre de la WSAVA. 

 

6.1. ENTREVISTA  A ALBA JORNET: 

 

L’Alba Jornet és una de les integrants del departament d’animals de companyia de FAADA i 

secretaria de la CIPAC (comissió interlocutora de protectores d’animals de Catalunya). 

Llicenciada en Biologia i Auxiliar veterinària.  

 

- Quina és la funció de FAADA? 

A FAADA es fan moltes coses, sobretot ens encarreguem de sensibilitzar a la gent de que s’ha 

de conviure amb els animals, o en el cas del departament de fauna salvatge i exòtica, que tot i 

que jo no hi estic, és tot el contrari, es fan campanyes per tal de conscienciar a la gent de quins 

animals es poden tenir a casa i quins haurien de viure en el seu ambient i per exemple no en 

un zoològic. 

 

- Quin és el tipus de maltractament animal més habitual? 

Els casos que ens trobem més habitualment (1-3 casos diaris) són queixes de veïns que veuen 

animals que estan tot el dia tancats en un balcó, que no surten mai i que estan en males 

condicions higièniques i sanitàries. 

 

-Quines zones d’Espanya i de Catalunya es veuen més afectades pel 

maltractament/abandonament d’animals? 

A nivell d’Espanya, és complicat, ja que no hi ha una llei estatal, són lleis autonòmiques, de 

manera que fora de Catalunya nosaltres assessorem molt però ens dediquem sobretot a 

Catalunya i les denuncies que fem són aquí. Així a grans trets, es pot dir que la zona 

d’Andalusia on per exemple hi ha tota la temàtica dels galgos i els caçadors és un problema i 



 

  

les zones més rurals on els animals no es valoren com aquí. A nivell de Catalunya, Barcelona és 

on hi ha menys casos ja que també hi ha més protectores i els ajuntaments han fet més 

campanya de conscienciació en general, en canvi les altres tres províncies al ser també més 

rurals doncs passa una mica com a la resta d’Espanya i et trobes en municipis on fins i tot els 

alcaldes són caçadors i sempre han tingut tota la vida els gossos lligats i no entenen per que 

s’hauria de canviar ara. 

 

- Hi ha algun perfil social-econòmic que destaqui a l’hora de proporcionar maltractament a 

un animal o abandonament? 

Actualment amb el context de crisi si que ens trobem amb gent que esta a l’atur o gent que es 

separa, que també va molt lligat al tema econòmic i que no poden mantenir el gos perquè 

potser abans vivien en una casa i ara han d’anar a un pis de lloguer. Ara bé, tot i que no són 

tants els casos, també hi ha gent amb diners que fa criar a la gossa i després no sap que fer 

amb els cadells. Com ja he mencionat en la pregunta anterior, a les zones rurals també hi ha 

més casos de maltractament. 

 

- Per quina via solen arribar habitualment les denuncies? 

Normalment sobretot ens arriben les denuncies via telèfon i e-mail de particulars o des 

d’alguna altra protectora que tenen centre i es dediquen als animals però el tema denuncies 

no el porten, tot i que també tenim contacte amb la policia (SEPRONA de la Guàrdia civil, 

mossos d’esquadra de medi natural i policia local) i agents rurals que són els agents de 

l’autoritat del departament d’agricultura. 

 

- Quantes de les denuncies interposades per maltractament animal prosperen? 

Nosaltres la majoria de denuncies les fem per via administrativa, en fem molt poques via 

penal. Per desgracia, moltes d’elles caduquen perquè hi ha molt poc personal a l’administració 

i si no hi estàs molt a sobre preguntant com està l’expedient no els hi fan gaire de cas. En el 

nostre cas, hem notat un canvi últimament, perquè hem insistit moltíssim perquè les multes 

siguin una mica més contundents, ja que si a un maltractador li poses una multa de 400 no li 

suposarà gaire problema, ara bé, si li poses una de 4000 llavors s’ho pensarà un altre cop a 

l’hora de fer alguna cosa així la pròxima vegada. Et puc dir que més de la meitat de les 

denuncies s’arxiven si no hi ha algú que es posa com a part denunciant, cosa que nosaltres 

moltes vegades fem si ens arriba alguna denuncia des de la policia perquè nosaltres insistim 

molt.  

 



 

  

- Com ha afectat la recessió econòmica a les aportacions i al número de casos? 

Pel que fa al número de casos, han augmentat moltíssim, aproximadament entre e-mails i 

trucades ens arriben de 10-15 casos diferents cada dia i pel contrari, els socis i els padrins 

baixen les quotes o fins i tot deixen de ser socis. Tenim menys ingressos i més casos. 

 

- Quines mesures que el govern central i/o la Generalitat han dut a terme han afectat a les 

associacions de protecció animal? Hi haurà més mesures aquest any  o a llarg termini?  

A nivell local, la majoria d’ajuntaments posen l’excusa de la crisi per no fer absolutament res 

pels animals, per suposat no tots, però si hi ha 948 municipis a Catalunya et puc dir que com a 

molt hi ha 100 i pico que estan fent les coses bé amb els animals. Són mesures que s’haurien 

d’haver fet abans de la crisi i no es van fer i ara per exemple no es controlen les colònies de 

gats, ni es fan càrrec dels animals abandonats ni fan cap contracte o conveni amb cap 

protectora. Per part de la Generalitat, han reduït les ajudes i l’any 2011 no en van donar, pel 

que fa al 2012 i tot i que han sigut acceptades ara fa 15 dies aproximadament, aquelles 

associacions que les haurien de rebre encara no les han cobrat i no es sap quan ho faran 

(FAADA no rep ajudes de l’administració, els diners els hi arriben a partir de particulars). 

 

- Quines ajudes/subvencions es proporcionen actualment a les associacions de protecció 

animal? 

En el cas de la diputació de Barcelona, cada any es donen les ajudes pertinents a protectores o 

campanyes als ajuntaments que les demanen (no tots ho fan) per tal que ells mateixos les 

gestionin. Les altres diputacions o no donen res o donen molt poc. Des de la Generalitat, a part 

de l’ajuda, nosaltres treballem colze a colze amb el departament d’agricultura com per temes 

de denuncies com per temes de resoldre coses com la identificació animal i s’ha fet un conveni 

amb l’IAC (consell del col·legi de veterinaris) perquè doni totes les dades, ja que fins ara la base 

de dades era totalment privada i en cas que necessitessis consultar-la perquè hi havia una 

pèrdua d’un animal havies de pagar i l’administració no tenia accés a les dades, cosa que no és 

lògica ja que és obligatori per llei identificar als animals i les dades estaven en mans privades. 

 

- Creu que la legislació actual és suficient per tal de protegir als animals i castigar a aquells 

que maltractin o abandonin a un animal? 

La llei de Catalunya esta força bé, el problema principal és que el reglament que es va crear ja 

fa uns quants anys encara no s’ha posat en vigor, és a dir, que hi ha varis apartats dins de la llei 

que estipulen que són segons la reglamentació per tal de puntualitzar-los si són una mica 

ambigus, com per exemple el tema de les esterilitzacions que s’obliga que tots els animals que 



 

  

tenen un traspàs de propietari han d’estar esterilitzats, exceptuant els que posi en el 

reglament, i com no està aprovat el reglament, les botigues (exceptuant els criadors que 

òbviament els han de tenir sense esterilitzar) s’acullen a aquest buit legal per tal de no gastar-

se els diners i després els que els compren els fan criar i els cadells no tenen xip i no pot haver-

hi un control. Un altre exemple són els caçadors, que necessiten nucli zoològic igual que 

qualsevol altre persona que té més de x animals, aquesta x que és el número a partir del que 

es considera nucli zoològic està també especificada en el reglament i doncs, cadascú fa el que 

vol. 

 

- Creu que la gent esta al corrent de la legislació existent i de quin procediment seguir a 

l’hora de denunciar un maltractament a un animal? 

La gent quant truca és conscient que possiblement s’estigui infringint alguna llei, però 

realment no saben quines, nosaltres els assessorem dient-los que per fer la denuncia han 

d’anar als ajuntaments i fer una instancia i els diem que expliquin bé la situació i quins són els 

articles que estan incomplint ja que el més important per tal que les denuncies tirin endavant 

és que els hi donis mastegat i sobretot que donis alguna prova de que el que estàs denunciant 

és veritat. Nosaltres ara estem intentant actualitzar la web explicant la normativa, però la 

realitat és que tothom t’acaba demanant que els hi expliquis tu què és el que han de posar. 

 

- Quin és el nivell d’acollida d’aquest problema en els medis de comunicació?  

S’hi fiquen sobretot normalment quan hi ha algun cas d’aquests que crida molt l’atenció o molt 

greu i que pensen que pot vendre més. 

 

- Creu que cada vegada hi ha més consciencia social d’aquesta problemàtica? 

M’agradaria pensar que si, que cada vegada hi ha gent més sensible i més gent vegetariana. 

 

- Quines campanyes de conscienciació s’han dut a terme i quines s’estan fent ara?  

L’any passat vam fer com a CIPAC (Comissió Interlocutora de protectores d’animals de 

Catalunya) que som 70 entitats de Catalunya i la presideix FAADA, una campanya 

d’esterilització i identificació per gossos, gats i fures de particulars a preus reduïts. Vam 

contactar amb moltes entitats veterinàries i les que van voler adherir-se van acceptar fer les 

esterilitzacions a uns preus que vam marcar nosaltres a tots aquells particulars que s’inscrivien 

a la web i va durar 2 mesos i 10 dies i vam fer 4800. Era obligatori que els animals que volien 

esterilitzar estiguessin identificats. Fent càlculs, vam estalviar en un any 1,5 milions de gossos i 



 

  

5 milions de gats i gràcies a l’ajuntament de Barcelona que ens va donar uns diners per fer 

alguna campanya. Aquest any segurament la tornarem a repetir però nomes nosaltres, FAADA. 

 

6.2. ENTREVISTA A JORDI FRANCH: 

 

El Dr. Jordi Franch desenvolupa la seva activitat com a docent i clínic a la Facultat de 

Veterinària de la UAB com a especialista de Traumatologia. Alhora, participa en la South 

European Veterinary Conference i, en la Revista Oficial de la Asociación Española de 

Veterinarios.  

 

Se l’ha volgut entrevistar per ser membre de la  Associació Mundial de Petits Animals (WSAVA) 

i ens expliqui, entre altres coses, quin grau d’implicació té l’Associació respecte el 

maltractament d’animals de companyia.  

 

-Moltes pàgines web responsabilitzen a la WSAVA de la Convenció europea per a la 

protecció dels animals de companyia del 1992. És així o és que la WSAVA l’ha adoptada 

també? 

Justament ara no et puc confirmar del cert si l’ha adoptada o n’és la responsable. El més 

probable és que una Comissió de la WSAVA va participés a l’hora de fer el redactat. 

 

-Entre la temàtica que es treballa dins la WSAVA, es dóna especial rellevància al 

maltractament de l’animal de companyia? De quina manera? 

Hi ha un Comitè que es responsabilitza en la lluita pel benestar animal i s’han dut a terme 

alguna Conferència. LA WSAVA, per exemple, fa recomanacions de com gestionar una clínica 

veterinària i, dins l’organització, es té en compte el benestar dels pacients. 

 

-Aquest Comitè es basa en el benestar animal doncs, quina diferència hi ha entre benestar 

animal i no maltractament? 

Per mi, el no  maltractament animal és una polarització del benestar animal. Evidentment, un 

animal maltractat no es troba dins les seves necessitats etiològiques i, per tant de benestar, 

però benestar inclou més conceptes.   

 

 



 

  

-Per què creu que encara hi ha països, com l’Estat espanyol, que no han ratificat la Convenció 

europea per a la protecció dels animals de companyia del 1992? 

El més probable és que en el seu moment no era prioritari per l’Estat espanyol i, ara no 

l’adaptarà perquè, fer-ho, repercuteix un cost econòmic que no pot assumir en el temps que 

corren. 

 

-El Juliol del 2012, el Parlament europeu va reclamar una normativa jurídica a nivell europeu 

que se’n carregues, d’ entre altres, del control de les gosseres, els animals abandonats i, del 

sacrifici dels animals no malalts. També l’adhesió a la Convenció de tots els Països Membres. 

Creu que és una mesura suficient per a la protecció dels animals de companyia? Creu que es 

durà a terme en el moment de crisi que estem vivint? 

Sincerament, crec que és necessària una normativa europea que reguli les gosseres, així com el 

sacrifici dels animals, però, ara mateix no crec que tiri endavant ja que Europa té altres 

prioritats i, no pot invertir ni temps ni diners en això. D’altra banda, estaria molt bé que tots 

els Països Membres d’ adherissin a la Convenció. 

 

-I parlant de crisis, creu o ha observat un increment de casos de maltractament? Quins? 

Al Hospital Clínic Veterinari no s’ha observat un augment de casos. Però, és perquè és un 

centre de referència i, els propietaris porten els seus animals expressament i, moltes vegades 

redirigits d’altres clíniques. Cap maltractador, per tant, portaria el seu animal aquí.  

Segurament amb la crisis sí que hauran augmentat,per exemple segur que han incrementat el 

número d’abandonaments o de gossos que es queden sense assistència veterinària.  

 

-Alguna vegada s’ha trobat davant un cas de maltractament? Quins signes presentava 

l’animal? Com va actuar? 

M’he trobat amb animals que els han portat directament els Mossos d’Esquadra, per tant, no 

vam haver de fer cap altra actuació logística. Els animals solen tenir por i ser pacients 

politraumatitzats.  

 

-Quin paper legal creu que té el veterinari? Creu que els veterinaris i a les clíniques es coneix 

el protocol que s’hauria de seguir en cas de detectar o sospitar de maltractament? 

El veterinari és el més apte per determinar, valorar i/o identificar un animal maltractat. Per 

tant, legalment és el perit amb més capacitat.  

La gran majoria de vegades, quan un animal maltractat arriba a una clínica és perquè l’han 

portat els Mossos d’Esquadra o d’alguna protectora, per tant, ja no cal seguir un protocol de 



 

  

denúncia en cas de sospita. Tot i així, crec que tots els veterinaris sabrien que s’hauria d’avisar 

a l’Autoritat Competent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7. DISCUSSIÓ: 

 

El maltractament animal a l’ Estat espanyol és un problema social greu i amb arrels molt 

profundes. Així, un gran número de festivitats populars estan basades en la tortura i/o mort 

d’algun animal.  

 

Alhora, es troben milers de casos, d’abandonament, maltractament o assassinats d’animals un 

cop han deixat de ser útils pel propietari. Aquest cas es repeteix contínuament amb els gossos 

destinats a la caça i/o competicions (Galgo, Bretons, Braços, Podencs) tal i com critiquen 

moltes associacions animalistes.  

 

D’altra banda, sembla ser que la gran majoria de maltractadors d’animals o persones han 

viscut o viuen en un ambient hostil que ha facilitat el pas al maltractament. Nombrosos estudis 
16afirmen que els primers casos de crueltat cap els animals es donen quan el maltractador 

encara és un nen o jove. A més, psicòlegs, criminòlegs i sociòlegs coincideixen amb què la 

violència contra els animals domèstics és un dels factors que ajuden a perfilar el futur 

maltractador de persones. 

 A continuació, es nombra algunes de les raons per les que s’abusa o es maltracta els animals17: 

- Manca de consciència i/o educació 

- Demostrar i confirmar el poder i control sobre la família 

- Eliminar la competència per la seva atenció 

- Ensenyar submissió i perpetuar el context de terror 

 

Tot i així, la sensibilitat amb respecte al tracte correcte i respectuós cap als animals sembla que 

ha anat en augment en els últims vint anys a Espanya. 

D’altra banda, amb la crisis econòmica s’ha observat un increment dels casos d’abandonament 

(més de 145.000 casos a l’any en tot l’ Estat espanyol) i, maltractament de l’animal de 

companyia, mentre que han disminuït el número d’adopcions. Així, Espanya segueix sent un 

dels països de la Unió Europea amb major taxa d’abandonament, el qual ja no correspon 

exclusivament a l’època estival19.  

Alhora, associacions animalistes denuncien la falta de recursos i subvencions públiques, les 

quals també han disminuït en aquest període de recessió. Atenent a la entrevista que hem fet 

a la representant de FAADA, l’any 2011 la Generalitat va prescindir de les subvencions a les 



 

  

protectores d’animals amb l’excusa de la crisi, i les diputacions o han reduït, també, els diners 

destinats a associacions d’animals com en el cas de la de Barcelona o directament han eliminat 

per complert les poques ajudes que es donaven anteriorment, com per exemple en el cas de la 

diputació de Lleida, que fins fa un any aproximadament donava  uns escassos 3000 euros/any 

a les protectores de la zona i que va eliminar al·legant falta de liquiditat18. 

Un altre exemple, és la Societat Protectora d’Animals de Mataró, entitat que até a 25 

municipis barcelonesos, la qual, el 2010, va deixar de rebre la subvenció de 50.000 euros per 

part de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, cada dia reben una mitjana de 10 peticions de 

persones que no es poden fer càrrec del seu animal o dels costos d’un veterinari19. 

 

Ara a finals del 2012, la Generalitat ha acceptat la donació d’ajudes a les protectores 

novament, tot i que les associacions no saben quan rebran els diners que els són tant 

necessaris tenint en compte que les donacions de particulars que són els pilars d’aquestes 

organitzacions s’han reduït de forma molt marcada aquests últims anys per culpa de la crisi 

econòmica.  

 

D’altra banda, es desconeix si la proposta del Parlament europeu de fer una normativa jurídica 

que enforteixi la lluita contra el maltractament animal de companyia realment tirarà endavant. 

Quan s’ha preguntat sobre l’assumpte,  Jordi Franch reconeix que fer-ho suposaria un alt cost 

econòmic i, en moments de crisis com aquest, la protecció de l’animal de companyia no és 

prioritari.  

Com s’ha observat, no existeix cap Llei a nivell nacional que empari els animals i estableixi una 

normativa homogènia en tot l’ Estat espanyol, de manera que cada Comunitat Autònoma té 

les seves pròpies reglamentacions. Catalunya, amb la Llei 22/2003, del 4 de Juliol, de protecció 

d’animals, és la Comunitat Autònoma més avançada ja que, com s’ha dit anteriorment, 

prohibeix el sacrifici d’animals sans a les gosseres, les mutilacions per estètica, la cordectomia 

en gossos o la desunglació en gats20.  

A més a més, Espanya no ha ratificat la Convenció europea per a la protecció dels animals de 

companyia i, tampoc contempla fer avaluacions psicològiques o tractament psiquiàtric als 

maltractadors, tal i com s’autoritza explícitament en els estats de EEUU.  

Tanmateix, amb la reforma del Codi Penal, les associacions animalistes tenen l’esperança de 

que les accions penals contra els maltractadors siguin més fortes- com sembla que seran- i, 

efectives.  



 

  

D’ altra banda, per Internet es pot llegir que es va obrir a Barcelona una Comissaria  específica 

pel maltractament d’animals domèstics. S’hi ha trucat als dos telèfons de contacte, però les 

línies no existeixen, el e-mail (en el qual s’hi llegeix “gencat”) rebota i tampoc hi ha una 

Comissaria a l’adreça que hi apareix.  

Alhora, quan s’ha preguntat a altres Comissaries dels Mossos d’ Esquadra i a Atenció 

Ciutadana, no només han afirmat que no existia, si no que a més, no recordaven que alguna 

vegada ho hagués fet.  

Es va decidir doncs, investigar sobre l’assumpte una mica més a fons. El porter de l’edifici d’ on 

hauria d’haver estat la Comissaria, va aclarir que feia prop d’un any i mig que aquesta s’havia 

traslladat a un altre punt de la ciutat. Tanmateix, no s’havia actualitzat la informació i que 

encara venia molta gent preguntant per la Comissaria. Així, vam trucar al número de contacte 

que ens va donar personalment. Per telèfon, ens van redirigir fins a tres persones diferents 

perquè cap d’elles sabia res de la Comissaria o relacionat. Finalment, ens van aclarir que 

estàvem trucant a l’ Àrea de Medi Natural de Barcelona (AMN), que es troba dins del 

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i, que, segons hem 

llegit, s’encarrega per exemple dels animals abandonats21. AMN ens va informar que si 

necessitàvem informació pel treball, havíem d’escriure en un registre autoritzat al Director 

territorial de Barcelona. Quan hi vam anar, no existia cap registre específic relacionat amb 

maltractament d’animals o protecció d’aquests i, el vam haver d’escriure a mà en un full en 

blanc. Evidentment, el Director territorial no s’ha posat en contacte amb nosaltres.  

 

Quan vam trucar a Atenció Ciutadana, ens van informar que era la policia local (la Guàrdia 

Urbana en el cas de Barcelona) els que tenien la competència per actuar davant un cas de 

maltractament d’animal de companyia, mentre que els Mossos d’Esquadra, s’hi feien 

responsables. Davant d’aquesta situació, es va decidir preguntar, com a mode d’exemple, a 10 

clíniques veterinàries- que es van voler mantenir en l’anonimat- de diferents barris de 

Barcelona si sabien a qui havien de recórrer en cas de maltractament; una clínica dubtava 

entre SEPRONA i els Mossos d’Esquadra, una altra avisaria a la Guàrdia Urbana i, la resta 

trucaria als Mossos d’Esquadra. 

 

Així doncs, sembla que hi ha una desinformació generalitzada de la població i fins i tot dels 

professionals pel que fa a com actuar davant d’un cas de maltractament o d’abandonament 

d’un animal.  

 



 

  

Quan es llegeixen les pàgines animalistes i oficials, sembla que les pautes a seguir davant un 

cas de maltractament són clares i concises, però, en alguns casos, ens hem trobat que la 

informació que hi apareix o que ens donen no està actualitzada o és errònia. De manera que el 

més aconsellable en cas que es vulgui realitzar una denuncia, és demanar assessorament a 

alguna associació animalista, on t’aconsellaran on fer-la, quins articles s’estan violant, quina 

informació especificar en l’instancia o denuncia i quines proves aportar per tal de demostrar 

que s’està cometent una infracció, de manera que serà més fàcil que la denuncia prosperi. 

 

Pel que fa a les Autoritats competents com l’Àrea de Medi Natural no han sabut- o, no els ha 

interessat- aclarir-nos quin paper jugava dins dels casos de maltractament d’animal de 

companyia. Finalment, dins del món de les clíniques veterinàries sembla que també es dubta a 

l’hora d’escollir el protocol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

8. CONCLUSIONS: 

 

- El maltractador dels animals acostuma a haver viscut una experiència hostil en el passat 

o estar-ne vivint ara.  

- Una adequada formació, educació i conscienciació pot ajudar a reduir els casos de 

maltractament i/o abús. 

- Amb la crisis econòmica, el número de casos de maltractament i abandonament han 

anat en augment i de manera contrària, les aportacions particulars i les ajudes de la 

Generalitat i les diputacions s’han reduït bruscament.  

- Les zones on més casos es registren de maltractaments solen ser les rurals, ja que hi ha 

menys consciencia sobre el benestar animal, ja que no hi ha gaires campanyes de 

conscienciació perquè molts cops, les pròpies persones de les administracions han 

viscut des de petits en un tipus de societat on es menyspreen els animals i no veuen la 

necessitat de fer un canvi. A més a més, són àrees on la caça és una activitat habitual, i 

és sabut que els gossos caçadors habitualment viuen en males condicions de benestar i 

sacrificats un cop acaba la temporada de caça, si són ferits durant la captura de la seva 

presa o si no estan aconseguint els resultats esperats pels caçadors. 

- L’Estat espanyol no compren una Llei nacional que protegeixi els animals domèstics i 

tampoc s’ha adherit a la Convecció europea per a la protecció dels animals de 

companyia. Alhora, no s’inverteix en campanyes de formació i educació cap els 

col·lectius implicats. Segurament, per una manca de recursos econòmics que s’ha vist 

agreujat amb la crisis. Tanmateix, s’observa una petita evolució sobre la defensa i 

protecció legal sobre els animals de companyia. 

- Catalunya és pionera dins l’ Estat espanyol en la defensa i protecció dels animals. 

- La implicació en la denúncia i/o lluita del veterinari no és superior a qualsevol altre 

ciutadà. En altres països, en canvi, existeixen protocols aplicables en casos de sospita de 

maltractament, els quals protegeixen al veterinari i li permeten fer les seves valoracions 

al respecte. 



 

  

 

- Existeix una desinformació generalitzada. Tant a webs oficials com d’associacions, és 

fàcil trobar dades no actualitzades o incorrectes. Fet que es podria considerar com una 

despreocupació per part de les Autoritats competents.  

- La millor opció si es vol posar una denuncia per un cas de 

maltractament/abandonament és posar-se en contacte amb alguna associació com per 

exemple FAADA que assessorarà a la persona interessada on s’ha de fer la denuncia, de 

quina és la manera més correcte de tirar-la endavant i que no es desestimi o caduqui. 
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9. ANNEX:  

Model de l’enquesta: 

 

Maltractament d’animals de companyia 
 
* Required 
 
Ets estudiant/professional de veterinària, ATV? * 
 

 Sí 

 No 
 
Col.labores en alguna associació animalista/protectora, etc.? * 
 

 Sí 

 No 
 
En cas afirmatiu,de quina manera? 
 

 Econòmica 

 fent funcions ATV 

 fent funcions veterinari 

 Portant material 

 Altres 
 
Creus que amb la crisi, han disminuït les subvencions, ajudes...? * 
 

 Sí 

 No 
 
Creus que amb la crisi, han augmentat els casos de maltractament d'animal de companyia? * 
 

 Sí 

 No 
 

Per què? *  



 

  

 
Quin creus que és el cas més freqüent en quan a maltractament? * 
 

 Abandonament 

 No treure a passejar a l'animal i desentendre'l en general 

 Tortura i/o assassinat 

 Altres 
 
T'has trobat davant un cas de maltractament animal de companyia? * 
 

 Sí 

 No 
 
En cas afirmatiu, com vas actuar? 

 
 
A qui avisaries si et trobessis un cas de maltractament? * 
 

 Guàrdia Urbana 

 Mossos d'Esquadra 

 SEPRONA 

 Atenció ciutadana 

 Associació/protectora més propera i/o coneguda 
 
Quina creus que seria el primer signe que et faria suspitar de maltractament? * 
 

 Por 

 Fractures òssies per tot el cos 

 Ferides per tot el cos 

 Mal estat general: està prim, pèl mate... 
 



1/15/2013 23:21:
02 Sí No Sí Sí No hi ha diners Abandonament No

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 8:29:36 No No Sí Sí

El stress,
frustración, etc,
crea estados
anímicos muchas
veces difíciles de
controlar y que
fácilmente pueden
ser canalizados
contra el primer
humano, animal o
cosa que se cruce
por el camino.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 8:30:21 Sí Sí Altres Sí No

no em sembla que
ara n'hi hagin més
que abans

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 9:04:36 No No Sí No

Perquè
directament no
s'adquireixen tants
animals de
companyia, i els
que maltracten els
seus animals, ho
segueixen fent.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 9:15:04 Sí No Sí Sí

Podria ser que
augmentes perqué
el gos es
converteix en una
despesa i hi hagin
més
abandonaments,
però tampoc crec
que hagi
augmentat massa.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

ja s'havia donat,
no em vaig trobar
veient l'acte en si,
però vaig trobar-
me un gos bastant
demacrat que li
havien fomut una
pallissa i l'havien
cremat després.
 
S'el vam emportar
a casa i vam trucar
a la guàrdia
urbana, com que
ens van dir que no
passarien que ja
havia passat el
seu torn, el vam
haver de deixar
altre cop al carrer
perquè cap pare el
volia tenir a casa
uns dies

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 9:41:19 No No Sí Sí

Al tenir menys
recursos, suposo
que el primer que
rep és l'animal de
companyia que es
té. Si es té menys
diners pot rebre
l'animal al
prescindir de
coses com
veterinari i altres
atencions
necessàries. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 9:44:28 Sí Sí Econòmica Sí Sí

S'abandonen molts
més animals
perquè la gent no
els pot mantenir

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

trucant a la
guardia urbana i
ells es van posar
en contacte amb
una protectora
d'animals. Guàrdia Urbana Por

1/16/2013 9:50:08 No No Sí Sí

Segurament hi ha
mes
abandonaments i
les families no es
poden permetre
operacions o
tractaments a
causa del seu
elevat preu. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 9:53:06 Sí No Sí Sí

La gent està més
tensa, i amb més
tensió, la pagua
qui no hauria de
pagar-la. Suposo
que també hauran
augmentat els
abandons, els
casos d'animals de
companyia que
passen gana...

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Vam descobrir que
maltractaven
(fisicament,
colpejant-lo) un
cadell d'una gossa
de la familia que
havia criat, els
cuals haviem
regalat. Li vem
poder treure el
cadell a la parella,
i uns familiars
nostres es van
quedar amb ell.

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 9:54:23 No No Sí Sí

Moltes families no
poden mantenir els
seus animals Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 10:06:
06 Sí No Sí Sí

Sí, la gent no té
recursos i
abandona els
animals. Abandonament No Guàrdia Urbana Por

1/16/2013 10:14:
49 No No Sí No . Abandonament No

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 10:20:
03 No No Sí Sí

Perquè la gent no
pot permetre's
mantenir-los Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 10:24:
36 Sí No Sí Sí

Maltractament en
el sentit de
benestar, de no
poguer donar les
condicions mínims
que requereix el
animal.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

mes que un cas..
les maneres que
tenen alguna gent
de tractar els
animals. El tema
dels càstigs quan
fan algo malament.
Però tampoc pots
dir res perquè per
molt que digues
que ho fan
malament..no
escolten.

Mossos
d'Esquadra Por

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 10:28:
46 Sí Sí Portant material Sí Sí

Perquè molts d'ells
són abandonats,
d'altres degut a la
crisi no reben les
atencions
veterinàries que
necessiten, d'altres
no són alimentats
com caldria...

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

M'he trobat amb
casos
d'abandonament i
he dut els animals
al refugi del que
sóc voluntària o he
fet acollides
temporals. També
conec gent que no
aten com caldria al
seu animal, peró
tot i intentant-los
fer entrar en raó
ells no canvien
perque no
consideen que el
fet de no treure'l a
passejar cada dia
o no dur-lo al
veterinari en
segons quines
circumstàncies
sigui maltractar-lo.
La gent creu k
maltractar un
animal només és
abandonar-lo o
pegar-lo
físicament, però hi
ha molts altres
factors que
inclouen el
maltracte a
l'animal. Guàrdia Urbana Por

1/16/2013 10:28:
51 No No Sí No

Desconec si és
directament
vinculant.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 10:35:
06 No No Sí Sí

Per què la gent no
pot mantenir
l'animal.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 10:35:
37 No No Sí Sí

 
La gent té menys
recursos i veuen
moltes vegades
l'animal de
companyia com
una despesa.
Sovint es
descarrega la ira
sobre ells. Fa pocs
dies un conegut es
va trobar un pastor
aleman jovenet
abandonat, amb
els bigotis tallats.... Abandonament No Guàrdia Urbana Por

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 10:36:
49 Sí No Sí Sí

L'abandonament
pot ser que hagi
augmentat degut
als costos que
soposa tenir un
animal de
companyia.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 10:37:
29 No No Sí Sí

Degut a la falta de
recursos per al
manteniment de
les propies
persones, i encara
menys per als
animals de
companyia. Abandonament Sí

Algun cop m'he
topat pel carrer
amb algú que crida
i dona cops al seu
gos. M'he parat a
observar com
continuava la
escena, pero mai
he intervingut.
Només en una
ocasió hi vaig
estar a punt.

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 10:53:
20 Sí Sí Altres Sí Sí

Sobretot
l'abandonament, la
forma mes
invisible i a la
vegada mes cruel
de maltractament
animal, i per
desgracia la mea
frequent Abandonament Sí

Buscant una nova
llar per al gos que
estava desates i
del qual es volien
desprendre, tenien
intencio
d'abandonar-lo si
no li trobava res SEPRONA Por

1/16/2013 10:53:
27 Sí No Sí Sí

Es un sí a mitges.
Potser en alguns
casos les
situacions crítiques
i al límit que poden
viure algunes
persones les
poden manifestar
amb els animals,
però no crec que
tingui molta
associació en la
majoria de casos.
Si considerem
abandonament
maltracte, sí que
ha incrementat
degut a la crisi, ja
que els animals
són els primers
que paguen el fet
de no tenir diners
a casa- Abandonament No Guàrdia Urbana

Fractures òssies
per tot el cos

1/16/2013 11:07:
08 No No Sí Sí

Perquè molta gent
no els pot mantenir
i els abandona. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 11:13:
17 Sí No Sí Sí

Si, no ho sé segur,
perquè no he llegit
cap estudi, però
crec que es deuen
haver incrementat
els
abandonaments
d'animals de
companyia com a
causa de dificultats
econòmiques, i
també penso que
en alguns casos,
pot ser que no es
pugui tractar un
animal malalt per
falta de recursos
dels propietaris. Abandonament No

Mossos
d'Esquadra

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 11:19:
15 Sí No Sí No

No crec que
haguin augmentat,
una altre cosa es
que els animals de
companyia no se'ls
pot atendre com
abans quan tenen
alguna patologia
per falta de diners i
acaben patin
igualment. Abandonament Sí

Informant a les
autoritats
competents,
mentre l'animal se
li va donar aigua,
menjar i
allotjament. Guàrdia Urbana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 11:24:
28 No No Sí Sí

La gent té per
costum pagar els
seus problemes
amb els més
indefenssos. Els
humans no
n'aprenem.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Me la vaig
emportar a casa
meva. Ara viu amb
mi i és una
maravella.
Una gata que li
hem posat Misèria!
xDD  És preciosa i
molt carinyosa.

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 11:25:
11 Sí No Sí Sí

Abandonament de
cavalls, per
exemple.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

recomanant el que
havien de fer per
tenir-lo
correctament.

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 11:32:
10 Sí No Sí Sí

Perque els animals
de companyia
suposen un cert
cost

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Vam anar a parlar
amb els amos, fins
i tot vam plantejar
fer una denuncia

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 11:50:
12 Sí No Sí Sí

Segurament hagin
augmentats els
abandonaments

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Era molt petita i no
vaig fer res.

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 11:52:
13 Sí No Sí Sí

La gent té menys
diners i pot ser no
són suficients per
pagar les
despeses que
comporta un
animal de
companyia.
 
És el que passa
per votar a PP,
PSOE o CiU.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 11:58:
32 No Sí Portant material Sí Sí

Crec que per falta
de diners per
invertir en l'animal i
de temps. La
crispació de la
gent es pot veure
volcada en vers
l'animal de
companyia,
suposo. Abandonament Sí

No vaig ser jo, va
ser el meu cosí
que es policía, es
va quedar el gos
que el feien servir
per a baralles.
També s'en va
trobar un altra que
l'havien abandonat
de cadell i sel va
quedar ma tieta.

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 12:00:
20 No No Altres Sí No

Potser més
abandonaments i
poca atenció Abandonament No

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 12:05:
04 No No Sí Sí

En el cas de
abandonament
d'animals ja que hi
han algunes
families que a
causa la crisi no
tenen suficients
diners per poden
cuidar-los Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 12:07:
44 Sí No Sí Sí

Perquè hi ha més
abandonaments i
la gent porta
menys les seves
mascotes al
veterinari, de
manera que
queden desateses.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Vaig denunciar el
propietari per
abandonament

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 12:08:
27 No No Sí Sí

Perque considero
que l'abandonar un
animal és part del
maltracte, i amb la
crisis han
augmentat els
casos
d'abandonament Abandonament Sí

Treient-lo a
passejar, donant-li
menjar quan no li
quedava, etc.
Atenent-lo en tot el
que la seva
propietaria el tenia
desatès i parlant
amb ella (sense
gaire èxit).

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 12:13:
45 No Sí Econòmica Sí No

Perque no
intervenen
directament en la
crisis

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No Atenció ciutadana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 12:17:
35 No Sí Econòmica Sí Sí

Perque si hi ha
problemes
econòmics en una
familia a vegades
els que primer
reben les
conseqüències
són els animals de
companyia Abandonament No Guàrdia Urbana Por

1/16/2013 12:45:
14 No No Sí Sí

-joer Xemmy.. No
tenen tants diners,
si l'animal va ser
fruit d'alguna mena
de capritx ara ja no
tenen diners o
temps per cuidar-
lo. O l'abandonen
o el maltracten Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 12:45:
46 Sí No Sí Sí

No en el cas de
maltractaments
físics, però SI els
casos
d'abandonament.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Estava abandonat
i vaig trucar a les
autoritats
encarregades per
a què se'n fessin
cãrreg. Guàrdia Urbana Por

1/16/2013 12:54:
50 No No Sí No

No crec que
estigui unit, potser
la gent està més
nerviosa i té
menys diners per a
menjar, veterinari,
etc. però no per
això ha de
maltractar al seu
animal de
companyia. Crec
que els que ja el
maltractaven ho
feien abans de la
crisi, però un que
no ho feia no té
perquè fer-ho ara.
Potser sí que ha
reduït visites al
veterinari o
compra menjar de
no tanta qualitat,
però no crec que
això sigui un
maltractament.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 13:06:
28 No No Sí Sí

no es un "si" total.
Potser la gent que
no té fgeina està
de més mal
humor, i ho paga
amb els del seu
voltant, sent els
animals el membre
més vulnerable de
la familia.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

No vaig actuar.....
Era un lleu
maltractament,
algú podria pensar
que no era
maltractament
En un cas molt
heavi, vaig agafar
el gos i el vaig
treure d'aquell
patiment i mel vaig
endur.

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 13:17:
53 Sí No Sí Sí

Entenc per
maltractament, no
només l'agressió
física, sinò també
la desantenció
dels animals
(menjar, habitat,
abandonament,
etc) i amb la crisi
molta gent no es
pot fer càrrec del
seu animal i
l'abandona o el té
en males
condicions.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 13:18:
51 Sí No Sí No

perque no hauria
de tenir res a
veure.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 13:29:
35 No No Sí No

En un primer
moment podria
pensar que el fet
d'anar malament, a
nivell econòmic,
podria veure's
reflectit en el tracte
cap a un animal
(falta de diners per
poder donar-li la
cura necessària),
però confio que la
gent que té
animals pot buscar
la manera per
aconseguir una
bona vida del seu
animal  encara que
no es disposi dels
diners (donar-ho,
demanar ajuda,
etc)

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No Atenció ciutadana

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 13:48:
23 Sí No Sí Sí

No crec que la
crisis tingui res a
veure amb el
maltractament
d'animals.
Ups, he vist
després que
considereu
maltractament
l'abandonament,
llavors sí.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No Guàrdia Urbana

Fractures òssies
per tot el cos

1/16/2013 14:21:
35 Sí Sí

fent funcions
veterinari Sí Sí

suposo que
augmenten els
nervis per
problemes
economico-socials
i els més mal
parats són els
individus
indefenssos com
els animals de
companyia. Altres No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 14:24:
42 No No Sí Sí abandonament

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No Guàrdia Urbana

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 14:29:
19 No No Sí Sí

pel que fa als
abandonaments

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 14:32:
16 No No Sí Sí

No se si
maltractament
físic, però potser
pitjor alimentació,
menys visites al
veterinari o fins i
tot
abandonaments.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra

Fractures òssies
per tot el cos

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 14:32:
42 Sí No Sí Sí

perquè la gent
està més a casa,
està deprimida i
"malament" , té
menys recursos
per mantenir les
seves mascotes,
etc. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 14:55:
18 No No Sí Sí

a causa dels
abandonaments Abandonament No Guàrdia Urbana

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 14:58:
41 No No Sí No

No trobo cap
similitud. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 15:02:
40 No No Sí Sí

menys recursos
econòmics Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 15:26:
59 Sí Sí Altres Sí Sí

Primerament, no
crec que sigui
justificable... però
realment no tinc ni
idea de com ha
afectat a aquest
aspecte... El que sí
puc dir és que hi
ha molts més
miraments en
quant a portar
l'animal al
veterinari, cosa
que considero
maltracte animal.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Exageradament
amb la persona
implicada, però no
vaig recórrer a cap
"autoritat". Guàrdia Urbana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 15:28:
31 No No Sí No No hi veig relació.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 15:29:
34 No No Sí Sí No ho se ho crec

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No Guàrdia Urbana Por

1/16/2013 15:36:
13 Sí Sí Econòmica Sí Sí

L'abandonament
és un tipus de
maltractament, i
obviament tenir
una mascota
implica un gast
econòmic
important. És per
això, que amb la
crisi, la quantitat
de
d'acomiadaments i
desnonaments han
augmentat i això fa
que les famílies
hagin de tenir
certa proritat amb
la destinació dels
diners disponibles
(abans es
gastaran els diners
en els seus fills,
que no pas en la
seva mascota).

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 15:36:
35 No No Sí Sí

no ho sé,però
podria ser que es
veiéssin desateses
les mascotes
degut als diners
que costa el.seu
manteniment Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 15:37:
46 No Sí fent funcions ATV Sí Sí

Potser no
directament amb el
maltractament
directe però si de
forma indirecte, pel
que fa a
l'alimentació, la
assistència
veterinària, i com a
última mesura
l'abandonament.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Obtenint
imformació de
l'animal i avisant a
la protectora
pròxima.

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 15:38:
43 No No Sí Sí

Entenent que el
maltractament no
és només pegar
els animas. En tant
que les condicions
de vida de les
persones
disminueix, el
tracte d'aquestes
amb els animals
també empitjorarà.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 15:47:
20 No Sí Altres Sí No

perquè no crec
que sigui un motiu
perquè augmenti
el maltractament Abandonament No SEPRONA

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 15:49:
56 No No Sí Sí

ja no els poden
mantenir.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 15:52:
11 Sí No Sí Sí

Perquè la gent és
egoista tant amb
les persones com
amb els animals.
No tenen pietat per
ningú, només
pensen en ells, ells
i després ells. No
saben que "allò"
que tenen sempre
al costat és un
ésser amb
sentiments... Vivim
en una societat
plena d'imbècils i
ignorants.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Com que es
tractava d'un
familiar molt
proper no el vaig
denunciar (i no hi
ha res del que
m'arrepenteixi
més)... Vaig
començar a fer
coses d'amagat:
demanar
medicaments (que
necessiten
recepta) a gent
que sabia que
me'n podia
aconseguir i vaig
curar-li les ferides,
curar-li les
múltiples
infeccions que
tenia, donar-li
menjar i aigua (li
feia passar gana i
tenia aigua
contaminada)...
Vaig fer tots els
possibles per
millorar la seva
qualitat de vida...
L'animal va deixar
de tenir por i va
millorar d'una
manera
extraordinària. El
dia de Nadal es va
morir adormida. SEPRONA Por

1/16/2013 15:54:
30 Sí No Sí Sí

Se descuidan más
los animales por
falta de medios,
las necesidades
básicas
(alimentación,
ejercicio,
higiene,...) que
garantizan un
bienestar para el
animal, para poder
evitar, en mayor
medida, que
contraigan
enfermedades ya
que esto requeriría
atención
veterinaria, con los
gastos extras que
ello supone y que
muchos
propietarios, por la
crisis, no están
dispuestos a
asumir. Abandonament No SEPRONA

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 15:56:
03 No No Sí Sí

Perquè la gent no
pot fer-se'n càrrec,
ja que comporten
un cost econòmic
important. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 16:48:
48 Sí No Sí Sí abando

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Donar
recomanacions

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 17:04:
09 No No Sí Sí

Mal humor, gent
subnormal! Abandonament No SEPRONA Por

1/16/2013 17:13:
07 No No Sí Sí

Perquè tenir un
animal sovint és
car en cas d'haver-
li de realitzar
operacions i això
pot haver provocat
molts
abandonaments. Abandonament No Guàrdia Urbana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 17:26:
11 Sí No Sí No

Perque la gent que
maltracta o no ho
fa igual

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 17:52:
49 Sí No Sí No no te relacio

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra Por

1/16/2013 18:15:
41 No No Sí Sí

La crisi i la falta de
recursos
econòmics fa que
molts amos i
mestresses no
puguin ocupar-se
de cuidar-los i de
manetenir-los. Abandonament No Guàrdia Urbana

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 18:31:
58 Sí No Sí Sí

Més
abandonaments Abandonament No Guàrdia Urbana Por

1/16/2013 18:49:
24 No No Sí No

Podria ser que una
persona que està
greument afectada
per la crisi
econòmica, no
disposi dels
recursos els quals
abans gaudia i
hagi hagut de
"sacrificar" certes
despeses com ara
la manutenció d'un
animal. En aquest
cas, podria donar-
se l'abandonament
de l'animal per part
de l'amo. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 18:52:
15 Sí Sí Econòmica No No

Perque no tinc
aquesta
apreciació. Altres Sí

Recriminant el
tracte donat i
aconsellant altres
tipus de
metodologies. Guàrdia Urbana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 18:57:
54 No No Sí Sí

Perquè hi ha més
tensió a la llar i
problemes
econòmics a l'hora
de la manunteció. Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 19:40:
04 Sí No Sí Sí

En haver crisi, els
recursos per a
mantenir els
animals
disminueixen i això
pot portar en
alguns casos a
que no rebin
l'atenció
necessària o que
directament se'ls
abandoni o se'ls
deixi de la pitjor
manera. Augmenta
el nombre de
gossos o cavalls
abandonats, per
exemple.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

Era estudiant de
pràctiques i en
aquell cas els
veterinaris van
obtar només per
curar al gos i no
prendre cap acció
legal, es tractava
d'un gos vell i van
pensar que si
denunciaven a la
propietària i el gos
el portaven a una
gossera seria molt
difícil que algú
l'adoptés, així que
pot ser estava
millor amb la
propietària.

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda Por

1/16/2013 19:42:
07 Sí Sí Portant material Sí Sí

la gent no te diners
i abandona els
animals Abandonament Sí

vaig trucar la
guardia urbana

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 19:55:
56 Sí No Sí Sí

per abandonament
per manca de
diners per cuidar-
se de l'animal Abandonament No

Associació/protectora
més propera i/o
coneguda

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 20:19:
16 Sí No Sí Sí

La gent va més
estressada, te
menys paciència.
Molta gent no es
pot permetre
manternir els
animals i els
abandona, etc. Abandonament No

Mossos
d'Esquadra

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 20:52:
29 No No No Sí

Perque la
disminucio dels
ajuts publics
juntament amb
l'augment de
l'aturi, fa que
lagent pugui tenir
menys recursos
per a mantenir als
animals Abandonament No Guàrdia Urbana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 20:52:
29 No No No Sí

Perque la
disminucio dels
ajuts publics
juntament amb
l'augment de
l'aturi, fa que
lagent pugui tenir
menys recursos
per a mantenir als
animals Abandonament No Guàrdia Urbana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?



1/16/2013 20:56:
23 Sí No Sí Sí

Mantenir un
animal, en bones
condicions, costa
diners i,
actualment, a la
gent li costa cada
cop més pagar els
gastos donada la
crisi econòmica. El
que passa, és que
la gent és prou
"humana" com per
no voler tenir
l'animal en males
condicions a casa
(en realitat, jo
opino que se
senten culpables
per veure'l patir a
casa, i no fer res), i
s'imposen la
creença que
desfer-se d'ell (ja
sigui abandonant-
lo, matant-lo) li
donarà una vida
millor o més
oportunitats. Abandonament No Atenció ciutadana Por

1/16/2013 21:00:
38 No No Sí No

perque no té res a
veure la crisis amb
la possesió
d'animals.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general Sí

només em vaig
queixar en veu alta
a un company Atenció ciutadana

Ferides per tot el
cos

1/16/2013 21:11:
46 Sí No Sí Sí

Ha disminuït el
nivell econòmic de
la població i les
mascotes han
passat a un segon
pla, per tant se'ls
cuida menys que
abans. Abandonament No Guàrdia Urbana

Mal estat general:
està prim, pèl
mate...

1/16/2013 23:21:
43 Sí No Sí No

Crec que la crisi
pot afectar a
l'abandonament i
adopció d'animals,
però no hi veig
molt la relació amb
el maltractament.

No treure a
passejar a l'animal
i desentendre'l en
general No

Mossos
d'Esquadra Por

1/17/2013 9:07:26 No No Econòmica Sí Sí

9jfluencia
psicolgica a
maltractament
huma dons amb
animal igual Abandonament No Guàrdia Urbana

Ferides per tot el
cos

Timestamp

Ets
estudiant/professional

de veterinària,
ATV?

Col.labores en
alguna associació

animalista/protectora...?
En cas afirmatiu,

de quina manera?

Creus que amb la
crisis, han

disminuït les
subvencions,

ajudes...?

Creus que amb la
crisis, han

augmentat els
casos de

maltractament
d'animal de
companyia? Per què?

Quin creus que és
el cas més

freqüent en quan a
maltractament?

T'has trobat davant
un cas de

maltractament
animal de

companyia?
En cas afirmatiu,
com vas actuar?

A qui avisaries si
et trobessis un cas
de maltractament?

Quina creus que
seria el primer

signe que et faria
suspitar de

maltractament?
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