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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per què aquest tema? 

La nostra determinació a escollir aquesta temàtica es basa per una part en un plantejament autocrític del nostre 

coneixement sobre aquest àmbit i els seus professionals, com a futures veterinàries. Per 

altra banda hem treballat en la temàtica i lleis que pauten què s‟ha de fer en situacions 

d‟abandonament i adopció de gossos i gats, pel fet de que aquesta revisió ens pot servir 

d‟eina formativa per les persones que ens envolten, ja que les dades parlem d‟un problema 

real i no anecdòtic. 

 

Quins són els nostres objectius? 

Des de l‟inici del nostre treball hem volgut anar més enllà de la revisió històrica i legal sobre l‟abandonament, ja que  

el nostre plantejament inclou: 

1. Respondre‟ns a preguntes: 

 “Realment es coneix què s’ha de fer si et trobes un animal abandonat?”   

“Quines conseqüències pot patir qui abandona?”  

“Quin procediment i quin paper tenen en tot això gosseres, protectores, veterinaris i propietaris?”  

2. Fer-nos una idea de la validesa (ja que la nostra mostra o metodologia ens proporcionarà una impressió, no 

una teoria validada o refutament de la idea que partíem) de la nostra hipòtesi subjectiva basant-nos en el 

que coneixem i en el que ens envolta. 

Hipòtesi: El ciutadà/la persona fora de l’àmbit de formació veterinària o no implicada en gosseres i associacions 

relacionades, no té coneixements generals ni específics del marc legal de l’abandonament de gossos i gats i l’àmplia 

temàtica i respostes a preguntes fonamentals que li envolten. 

3. Contraposar les opinions de diferents centres i veterinaris alhora que valorar la diferència de coneixements 

entre propietaris que han passat per un procés d‟adopció de gossos i persones que mai han participat d‟un. 

Emprant com a eina entrevistes i enquestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deontologia veterinària. 
Trivialitat dels coneixements generals sobre l’abandonament i adopció de gossos i gats. 

 
6 

2. ABANDONAMENT 

 

2.1 Actualitat a Espanya 

La Fundació Affinity, una entitat privada sense ànims de lucre, promou el paper dels 

animals de companyia dins la societat i des de 1988 té una campanya anti-

abandonament per tal de sensibilitzar a la població dels problemes que comporta. 

Aquest any 2013 realitzaran el XXIV estudi sobre l‟abandonament. Del que es va 

dur a terme l‟any 2010 (XXIII estudi) podem parlar de dades obtingudes que ens 

poden resultar interessants en la introducció a el paper de l‟abandonament en 

l‟actualitat a la nostra societat:  

- En el 2010, es van recollir 109.074 gossos, un 6% menys que l‟any anterior, i 

35.983 gats, un 0,5% més que l‟any passat.  
 

- Augmenten els motius econòmics com a motiu d‟abandonament. 
 

- L‟adopció està en augment però el número de socis de les entitats protectores 

disminueix. 
 

- Les protectores tenen una ocupació mitja del 90% en el cas dels gossos i els animals hi passen més temps 

abans de ser adoptats. 
 

- No s‟abandona més a l‟estiu. Sí que és cert però, que el percentatge de gossos recollits en el segons 

quadrimestre (35%)  és lleugerament superior al dels altres. 
 

- La despesa mitja que suposa per les protectores el manteniment d‟un animal abandonat és de 187€. 

 

2.2 Actualitat a Catalunya 

A Catalunya es van recollir 16.394 gossos, quasi un 0,6% menys que l‟any passat, es situa en el setè lloc respecte 

la resta de comunitats. Pel que fa als gats, la xifra es manté pràcticament igual en 2010 amb 5.568 gats recollits, 

es situa en el dècim lloc respecte la resta de comunitats. 

Catalunya és la comunitat amb més adopcions d’Espanya. De totes maneres, aquest últim any s‟ha produït 

una davallada respecte 2009, passant de 7.459 gossos adoptats a 5.738 i, en el cas de gats, ha passat de 2.043 

adopcions a 1.789. En percentatge representa un 23% menys en gossos i un 12.4% en gats.  
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2.3 Motius d’abandonament 

Els principals motius d‟abandonament dels animals son, en primer lloc, cadells indesitjats (14%), seguides del 

canvi de domicili, ja sigui un pis més petit o de lloguer, (13.7%), factors econòmics (13.2%) i pèrdua de d‟interès 

per a l‟animal (11.2%).  

Actualment, els factors econòmics estan guanyant pes, per la situació econòmica que està patint el país.  

 

2.4 Perfil del gos abandonat.  

Segons les dades recollides per un estudi de  la casa Affinity sobre l‟abandonament(4) se n‟ha extret que: 

- Augmenten els animals amb Microxip. Encara que en comparació amb les passades edicions dels estudis 

d‟Affinity, el percentatge d‟animals amb microxip és cada any més gran, només el 31% dels gossos i el 5% 

dels gats recollits porten aquest dispositiu d‟identificació que, teòricament és d‟ús obligatori a totes les 

Comunitats Autònomes. 

- Mascles per davant de femelles. El 56% dels gossos abandonats són mascles i el 44% són femelles.  

- Edat adulta. El 58% dels gossos recollits són d‟edat adulta, el 26% són cadells i el 16% sènior. 

- Animals de raça en augment. Augmenta el nombre de gossos de raça, encara que el 82,6% dels gossos 

recollits continuen essent de raça creuada. El 44% dels gossos recollits és de raça de tamany mitjà, mentre 

que el 29% és de raça gran i el 27% de raça petita 

- Animal en bones condicions de salut. Ha hagut un decreixement en la recollida d‟animals malalts i a la 

vegada un increment significatiu dels animals recollits amb ferides 

Amb tot això cal dir que la majoria han estat trobats o recollits al carrer (60%), mentre que aproximadament 4 

de cada 10 son portats personalment a la protectora. D‟aquests, 2 de cada 10 animals és el mateix propietari qui 

el porta.  

2.5 Futur del animals que arriben a les protectores 

Pel que fa als gossos, el 45% són adoptats (d‟aquests: 58% d‟edat adulta, 26% cadells i 16% sènior). La resta, un 

17% són retornats als seus propietaris i el 16% són eutanasiats. 

En gats, un 37% són adoptats (56% adults, 34% cadells, 10% sènior). Només un 4.5% són retornats als seus 

propietaris i un 30% són eutanasiats, una xifra que ha augmentat notablement. 
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3. LEGISLACIÓ 

 

3.1 Cronologia de la legislació referent a la protecció d’animals 

La legislació és un punt clau ja que és de caràcter obligatori i, per tant, està enfocada a disminuir el nombre 

d‟abandonaments i regular els centres de protecció d‟animals. 

Fins el 1988 no existeix una legislació específica de protecció dels animals a Espanya.  Per situar-ho en el marc 

històric, en països europeus més avançats ja disposaven de legislació referent a protecció animal, quan Espanya 

entra a formar part de la Unió Europea al 1986 va ésser un estímul per evolucionar i el 4 de març de 1988 es va 

redactar una llei referent a la protecció dels animals. Aquesta llei ha anat evolucionant i adaptant-se a les 

corrents del moment fins a l‟actualitat: 

 

 18/3/1988 (DOGC 967):Llei 3/1988, de 04-03-1988, de protecció d'animals.  

 

 27/7/1988 (DOGC 1023): ORDRE de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el registre d'associacions de 

protecció i defensa dels animals.  

 

 30/12/1988 (DOGC 1087): ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics 

de Catalunya.  

 

 Llei 3/1994 20 d‟abril: modificació de la llei 3/1988 de protecció dels animals 

 

 30/9/1994 (DOGC 1954): DECRET 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han 

de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats.  

 

 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d‟animals de 

companyia 

 

 1/2/1999 (DOGC 2817): DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de 

manteniment dels animals de companyia.  

 

 4/4/1999 (DOGC 2798): DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 

Registre general d'animals de companyia.  

 

 3/8/2000 (DOGC 3197): DECRET 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s‟estableixen els mètodes d‟eutanàsia 

per als animals de companyia que s‟han de sacrificar.  

 

 14/3/2002 (DOGC 3595): DECRET 83/2002, de 5 de març, pel qual es regulen els requisits i les condicions 

per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment sancionador.  
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 25/6/2003 (DOGC 3911): DECRET 146/2003, de 10 de juny, de transferència de competències de la 

Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de declaració de nuclis zoològics i de 

determinació de les funcions transferides en matèria de protecció dels animals i de gossos considerats 

potencialment perillosos.  

 

 16/7/2003 (DOGC 3926): LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. Modificat/ada per LLEI 

12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 

22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 

l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental.  

 

 3/8/2006 (DOGC 4690): LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.  

 

 17/4/2008 (DOGC 5113): Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels animals.  

 

 Llei 28/2010, de 3 d‟agost, de modificació de l‟article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008. 

 

3.2 Decret legislatiu 3/1988 

Al ser la primera, és molt senzilla però intenta introduir tots els aspectes, des del cens dels animals als 

ajuntaments (però no s‟especifica forma de registre), fins a requeriments que necessita una protectora (centre, 

registres). Estava permesa l‟eutanàsia dels animals un cop transcorregut el termini legal per recuperar-los. 

Aquest termini de recuperació era més curt que l‟actual (8 dies per animals sense identificació i 10 dies per 

animals amb identificació). 

3.3 Decret legislatiu 22/2003 

És la primera que té en compte el concepte de benestar animal. Alguns exemples pel que fa a aquest concepte 

es refereixen a les instal·lacions, prohibeix la mutilació dels animals excepte per fins terapèutics, prohibeix el 
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manteniment dels animals lligats durant gran part del dia, prohibeix el sacrifici dels animals excepte en cas 

de necessitat humanitària i sanitària. El termini de recuperació de l‟animal s‟allarga a 20 dies (tan si té 

identificació com si no en té). Pel que fa al registre dels animals als ajuntaments, es crea per primera vegada un 

registre general constituït pel conjunt de dades d‟identificació dels censos municipals i s‟especifica 

l‟obligatorietat d‟ús d‟identificació electrònica amb la implantació d‟un microxip homologat.  Cal destacar que 

aquesta llei concretament és més estricta pel que fa als requeriments necessaris que han de complir les 

protectores. 

 

3.4 Decret legislatiu 2/2008 

En aquest cas afegeixen que tots els animals que són objecte de comercialització o transacció han de ser 

esterilitzats, excepte en alguns casos que s‟estableixen al reglament. A més a més, pel que fa al registre dels 

animals als ajuntaments, afegeixen que els ajuntaments han de portar un cens municipal dels animals que 

resideixen habitualment al municipi. 

 

3.5 Decret legislatiu 28/2010 

La modificació que es va fer l‟any 2010 fa referència a la llei antitaurina, que va prohibir les corridas i espectacles 

amb toros. 
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4. PROTOCOL A SEGUIR QUAN ENS TROBEM UN ANIMAL ABANDONAT 

 

4.1 Què es considera per animal abandonat? 

Segons l‟Article 3 del Decret Legislatiu 2/2008, s‟entén per animal abandonat tot aquell animal de companyia 

que no va acompanyat de cap persona ni du cap identificació del seu origen o de la persona que n‟és propietària 

o posseïdora. 

Cal destacar que abandonar un animal està prohibit per la legislació, tal i com s‟indica en l’Article 5. 

 

 

4.2 Què he de fer quan trobo un animal abandonat? 

Considerem que existeix una desconeixença de com actuar, on portar i què fer 

quan ens trobem un animal abandonat. En general es plantegen quatre opcions: 

portar-lo a l‟ajuntament, trucar a la policia, portar-lo al veterinari o quedar-se‟l. 

Segons l‟Article 16 2/2008  el que hem de fer és portar-lo a l’ajuntament, ja que els hi 

correspon la recollida i control dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits i el 

control dels animals salvatges urbans. 

Els ajuntaments però, poden delegar la responsabilitat als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi 

de la millora en l‟eficiència. De fet, poden ajudar-se d‟entitats externes, com són les associacions de protecció 

d‟animals. 

Per tant, de primeres ens hem de dirigir als ajuntaments municipals i des d‟allà ens aniran dirigint dels passos 

que hem de seguir, però ells en són els responsables.  

En cas de trobar-se l‟animal fora d‟un municipi, per exemple en un carretera, el que hauríem de fer 

és trucar al 112 i demanar què podem fer amb aquell animal.  

 

4.3 Quin futur té l’animal abandonat? 

L‟animal abandonat té diverses possibilitats. La primera està marcada per la llei en l‟Article 17 i és que, tan si 

està identificat com si no, existeix un termini de 20 dies perquè el seu propietari el pugui recuperar i aquest, 

s‟haurà de fer càrrec de les despeses que hagi originat l‟animal durant aquest període. Si el propietari no 

reclama l‟animal, després d‟aquests 20 dies es considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o 

adoptat. El sacrifici està prohibit, excepte en cas de necessitat humanitària i sanitària.  

Dins de l‟article 44 del Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d‟abril, es classifica l‟abandonament en dos tipus 

d‟infraccions: 

- Greus: abandonar animals, si s‟ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per l‟animal. Són 

sancionades amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros.  

- Molt greus: abandonar animals, si s‟ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys. Són 

sancionades amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros.  
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La comissió d‟infraccions molt greus o la reiteració (ha passat menys d‟un any des de la última sanció pel 

mateix motiu) en les infraccions greus, comporta la inhabilitació per a la tinença d‟animals per un període de 

dos mesos a cinc anys.  

En la imposició de les sancions per graduar la quantia de les multes s‟ha de tenir en compte: la transcendència i 

el perjudici causat, la reiteració o reincidència, la capacitat econòmica de la persona infractora o el grau 

d‟intencionalitat.    

Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin relacionades, van a compte de la persona 

causant de les circumstàncies que l‟han determinat.   
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5. ENTRADA A LA PROTECTORA 

 

5.1 Què són les associacions de protecció i defensa dels animals? 

Les associacions de protecció i defensa dels animals  són associacions sense ànim de lucre, legalment 

constituïdes, amb la finalitat de defensar els drets dels animals, d‟acord amb la llei de protecció dels animals. 

Segons l‟Article 20 d‟aquesta llei, les associacions de protecció i defensa dels animals s‟han d‟inscriure en el 

registre d‟associacions de protecció i defensa dels  animals del departament competent en matèria de medi 

ambient per obtenir el títol d‟entitat col·laboradora. 

El departament competent en matèria de medi ambient pot establir ajuts per a les associacions que han 

obtingut el títol d‟entitats col·laboradores, destinats a les activitats que duguin a terme amb relació a la 

protecció i la defensa dels animals, especialment per a l‟execució de programes d‟adopció d‟animals de 

companyia en famílies qualificades, per a la promoció de campanyes i programes d‟esterilització de gossos, gats 

i fures, i també per a la promoció de campanyes de sensibilització de la ciutadania. 

Una protectora i una gossera són conceptes diferents. Les gosseres són empreses amb ànims de lucre 

contractades pels ajuntaments per tal de complir la llei de recollir tots els animals abandonats. Les protectores, 

en canvi, són associacions sense ànims de lucre, no generen benefici, els diners els obtenen per mitjà de socis, 

activitats pròpies, donacions o subvencions. Aquests diners van destinats exclusivament als animals i al 

manteniment de les instal·lacions. 

5.2 Requeriments per acollir un animal 

L‟Article 18 enumera i estableix un seguit de requeriments que ha de tenir una associació per tal de poder acollir 

un animal a les seves instal·lacions: 

- Els animals han de ser identificats prèviament a l‟acolliment. 

- Els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats per garantir-ne unes condicions sanitàries 

correctes. 

- Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higienicosanitàries, 

etològiques i de benestar de l’animal. 

- Cada centre ha de dur el llibre de registre amb les dades de cada animal que hi ingressa, de les 

circumstàncies de captura, trobada, lliurament, de la persona que n‟ha estat propietària, si és coneguda, i 

també les dades de l‟animal. L‟especificació de les dades que han de constar en el Registre s‟ha d‟establir 

per via reglamentària. 

Els centres de recollida d‟animals abandonats han de disposar de les corresponents mesures de seguretat a fi de 

garantir la integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d‟animals que 

convisquin en grups per evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses. S‟han de fixar per 

reglament els requisits que aquests centres han de reunir per complir el que estableix aquesta Llei. El control 

dels requisits previstos en aquest apartat correspon als ajuntaments tant en els centres propis com en els 

centres concertats. 
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6. ESTADA A LA PROTECTORA 

 

6.1 Personal  

En el termini màxim de dos anys des de l‟entrada en vigor de la Llei 22/2003 de 4 de juliol, els centres de recollida 

d‟animals de companyia han d‟haver complert l‟obligació de l‟execució del curs de cuidador/a d‟animals, però no hi 

ha una impartició ni programa oficial del mateix. 

 

6.2 Instal·lacions:  

La legislació vigent marca un seguit de normes generals que han de complir els nuclis zoològics. Segons l‟Article 21 

del Decret Legislatiu 2/2008 aquests són els requisits de funcionament: 

- Inscriure’s al Registre de nuclis zoològics del departament competent en matèria de medi ambient. 

- Tenir un llibre de registre oficial, diligenciat per l‟administració competent, en què es recullin de manera 

actualitzada les dades relatives a l‟entrada i la sortida dels animals i les dades de la seva identificació.  

- Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en 

els termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el 

contagi en els casos de malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena. 

- Tenir en un lloc visible l‟acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es tracti 

d‟establiments d‟accés públic.  

- Comptar amb les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els danys a 

persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per evitar danys o atacs als animals. 

- Disposar d‟un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals. 

- Tenir a disposició de l’administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats 

al nucli d’acord amb la legalitat vigent. 

- Vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d‟alimentació ni es doni 

cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i de ser els responsables de prendre les mesures 

adequades en cada cas. 

 

Encara que també marca uns requisits mínims:  

Segons l‟Article 23 del Decret Legislatiu 2/2008, les instal·lacions o centres per al manteniment d‟animals de 

companyia han de portar el llibre de registre oficial, diligenciat per l‟Administració competent, en el qual han de 

constar les dades identificadores de cada animal que hi entra i de la persona que n‟és propietària o posseïdora. La 

llei no marca pautes a seguir en relació a les infraestructura de les instal·lacions pel manteniment dels animals de 

companyia. 

Sabem que els gossos són animals socials i que viuen millor en grups. Per això, hem de tenir en compte el seu 

comportament i anar canviant la disposició dels grups segon la raça, sexe, edat, l‟estat reproductiu i sobretot 

dominància. Els que se‟n encarreguin d‟aquesta observació seran sobretot els cuidadors que hauran de parar 
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atenció a les diferents gossos que puguin donar complicacions al llarg de les setmanes. Hauran d‟estar atents a la 

sociabilitat del gos amb les persones, separar  o canviar de grup aquells que siguin més agressius i acostumar-los a 

ser manipulats.  

Per obtenir unes instal·lacions adequades hem d‟adaptar-nos a les diferents necessitats del gos dins un recinte 

tancat complint uns requisits mínims:  

- Haurà de poder accedir a un espai privat o més elevat per tal de no sentir-se amenaçat i en seguretat. 

- Adequada ventilació i que el terra estigui sec la major part del temps. 

- Higiene adequada. 

- Accés a aigua permanent amb unes dosis diàries suficients. 

- Enriquiment ambiental al lloc on estan (pilotes, cordes...). 

- Entrada de llum solar a tos els tancats. 

- Poder estar en contacte amb altres gossos o persones. 

- Espais reservats o elevats. 

 

6.3 Tasques 

A les protectores vetllen per la seguretat i protecció dels animals. S‟encarreguen d‟ells, de que portin una bona 

alimentació i facin exercici. A més a més, els animals han de complir una sèrie de requisits: 

- Han de portar xip. 

- S‟han d‟esterilitzar. 

- Han de portar les vacunacions al dia. 

- Se‟ls ha de fer desparasitacions internes i externes. 

S‟encarrega de posar en contacte possibles persones que vulguin adoptar, tant a nivell nacional com internacional.  

Per últim, també es centren en l‟àmbit de la conscienciació, per exemple, organitzant fires benèfiques, xerrades a 

escoles, passejades multitudinàries. 

6.4 El veterinari als centres d’acollida 

Obrir un centre veterinari dins de cada protectora no sortiria rentable ja que les despeses per equipar una clínica 

són molt altes i no sortiria rentable ja que les protectores viuen amb els mitjans justos. Per aquest motius 

normalment s‟opta per tindre un o més d‟un veterinari associat. Normalment aquest veterinari associat ajuda a la 

protectora oferint-li descomptes en campanyes d‟esterilització, xips, vacunes, fàrmacs que necessiti, proves 

diagnòstiques o pinsos. De totes maneres no sempre passa això, ja que els veterinaris no tenen cap mena 

d‟obligació, depèn de la ètica i les circumstàncies de cada professional. 
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7. MESURES PER ERRADICAR L’ABANDONAMENT 

 

Davant de tota la problemàtica comentada anteriorment, existeixen mesures importants per disminuir els 

abandonaments. Pel que fa al càstig considerem si cal replantejar-se un enduriment de la legislació i sancions o 

com a mínim donar lloc a medis que facin més ràpida i efectiva l‟aplicació del vigents. Mitjançant campanyes de 

conscienciació s‟aconsegueix una millora en l’educació social que és on probablement radica aquest problema. I, 

com ja hem comentat, és essencial que els propietaris disposin d‟una llicència d‟acreditació per la tinença dels 

animals. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Càstig al marc legal 

Les sancions dins del marc legal es poden donar mitjançant la via administrativa o el jutjat. 

Pel que fa a la via administrativa,  es considera una sanció quan queda vulnerada alguna norma administrativa: 

- A nivell local, les ordenances municipals.  Reguladores de la tinença i circulació dels animals de cada 

Ajuntament, i en les que s‟inclouen prohibicions de maltractament d‟animals. En aquest cas les denúncies 

com que van a al Ajuntament, el rescat de l‟animal s‟efectuarà de manera més ràpida que si es denuncia 

mitjançant la llei de protecció animal autonòmica.  

- A nivell regional, la legislació autonòmica. En el cas de Catalunya, és tracta de el Decret Legislatiu 2/2008, 

de 15 de abril, pel que s‟aprova el text refós de la llei de protecció dels animals. 

- A nivell nacional, per exemple, la Llei 32/2007 per a la cura dels animals, a l‟explotació, transport, 

experimentació. 

A diferència de la sanció penal que és la dictada pel jutge responsable del cas, la sanció administrativa pot dictar-la 

un alcalde, delegat de govern o una altra autoritat competent, i sol consistir en una sanció i/o incapacitació per 

exercir un determinat ofici (en aquest cas, relacionat amb els animals). 

Pel que fa a la denúncia penal, mitjançant el jutjat, és la que s‟ha d‟interposar en els casos en els que considerem que 

és vulnera algun precepte del Codi Penal en matèria de protecció animal. Els  articles que  regulen els delictes 

(Article 337) i les faltes (Articles 632 i 633) els analitzarem a continuació. 
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7.1.1 El Codi Penal 

El nostre Codi Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal) regula el maltractament a  

animals domèstics en els art. 337, 631.2 i 632.2. Ara procedirem a fer una anàlisi dels articles citats. 

a) L’article 337 CP estableix:   

 

 

 

 

 

D‟ una banda, comencem per analitzar l‟acció delictiva que, en aquest cas, consisteix en maltractar; això és: actes 

de violència física que causen a l’animal dolor o patiment físic que provoquen la mort o que perjudiquen 

greument la seva salut. S‟assenyala que aquesta conducta de maltractament deu “causar la mort o provocar lesions 

que provoquin un dany físic greu”. Així doncs,  en aquest apartat no està inclòs el maltractament psíquic, de 

manera que es genera la possibilitat de deixar sense càstig conductes molt greus on el patiment psíquic de l‟animal 

és més que evident (gossos lligats i engabiats durant llargs períodes de temps). 

En casos de maltractament psíquic i/o crueltat es solucionarà mitjançat l’Article 632.2 CP (citat més avall). 

D‟altra banda analitzem l‟expressió “con ensañamiento”.  L‟autor d‟un delicte amb acarnissament no només busca 

“maltractar” sinó incrementar-ne el dolor. Tal puntualització a l‟Article 337 ha portat a deixar sense càstig casos 

d‟evident maltractament, més o menys greu, però en definitiva, un maltractament en tot regle. Hem trobat casos 

com: 

L’auto de la A.P de Castellón (JUR. 2009/178800) absuelve por ausencia de ensañamiento el caso de una persona que golpea con un 

palo a un perro causando graves lesiones en el ojo del animal.  

La sentencia de la AP de Valencia (JUR.2009/224048) absuelve por delito de maltrato animal a una persona acusada de golpear con 

la pala de una excavadora a un gato causándole la muerte 

b) Article 631.2 estableix: 

 

 

 

Aquest article exigeix la coexistència de dos elements, per una banda, l‟abandonament i per altra la posta en perill 

de la seva vida per les condicions d‟abandonament. 

“Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales 

domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan 

un grave menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de 3 meses 

a un año e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o 

comercio que tenga relación con los animales.” 

 

Quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda 

peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de 10 a 

30 días 



Deontologia veterinària. 
Trivialitat dels coneixements generals sobre l’abandonament i adopció de gossos i gats. 

 
18 

L‟abandonament es pot entendre des d‟un punt de vista tant actiu (s‟expulsa l‟animal de la casa) com de l‟omissió 

(no acollir l‟animal quan es sap on es troba). 

c) L’Article 632.2 del C.P estableix: 

 

 

 

Aquesta falta s‟introdueix per LO 15/2003 gràcies a la creixent demanda social de protecció dels animals i pretén 

arrodonir el càstig pel maltractament animal. 

No obstant, de nou apareix la puntualització “cruelment” i això impedeix l‟aplicació penal en casos de 

maltractament on el jutge no hagi considerat signes de crueltat, encara, sota la nostra opinió sembla difícil 

maltractar un animal sense que la conducta pugui qualificar-se de greu. 

Citem alguns casos en els que es va excloure la falta “per absència de crueltat” segons el Tribunal: 

“Colpejar un gat que s’introdueix en el taller de la vivenda de l’acusat” (SAP de Valencia de 2001); disparar a dos gats causant la mort 

del mascle i coixesa permanent a la femella, per no existir pròpiament maltractament sense intenció directa de matar (SAP d’ Asturias 

de 2006)23. 

7.1.2 Aplicació del Codi Penal 

De les experiències recollides a les protectores i dels casos citats anteriorment podem afirmar que les multes 

queden en xifres irrisòries, i en poques ocasions l‟infractor ingressa en presó , ja sigui per manca d‟antecedents o pel 

que s‟interpreta dels termes “ensañamiento” “injustificadament”per part dels jutges.  

7.1.3 Denúncia d‟un cas de Maltractament Animal 

En quant a la via legal, existeix un subjecte passiu: el veí, l‟amic o el familiar que es testimoni d‟un abandonament o 

un maltractament i es queda paralitzat, enfrontant-se a la disjuntiva: “no està bé, però tinc por a les represàlies”. 

En els resultats que ofereix l‟Estudi Scaliboor sobre l‟abandonament d‟animals de companyia 2008 (5), realitzat pels 

laboratoris Intervet es va extreure que: el 92 % de los espanyols publicaria una llista d‟aquells que maltracten on 

abandonen animals; un 40% coneix almenys a una persona que ha abandonat un animals; el 90% dels espanyols 

considera que les persones abandonen animals haurien d‟anar a la presó; el 98% dels espanyols creu que el Govern 

ha d‟endurir les sancions de la llei de Protecció Animal. 

 

 

Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera 

otros en espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos 

previstos en el Artículo 337 serán castigados con la pena de multa de 20 a 60 

días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días).  
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a) Recol·lecció de dades i proves 

Quan s‟ha d‟interposar una denúncia, el més aconsellable és fer-ho per escrit, de manera que l‟explicació dels fets 

sigui més detallada i exacta i no s‟ometi una dada rellevant. És molt important recolzar sempre la denúncia amb la 

major quantitat possible de proves i informació sobre la situació de l‟animal, amb fotografies, vídeos i/o testimonis 

dels fets. 

 La millor manera de recollir les dades és trucant al SEPRONA, per tal que acudeixin al lloc dels fets i facin acta. 

Aquesta acta tindrà valor probatori i simplificarà notablement d‟instrucció de l‟expedient. 

Les dades i les proves en aquest cas serien: 

- Lloc on es produeix el maltractament (agressió, detecció d‟animals en pèssimes condicions, etc). 

- Data i hora exacta en què s‟ha presenciat el fet. 

- Nom i direcció dels testimonis (si hi ha). 

-  Nom i direcció del denunciat (si no es coneix, qualsevol informació que pogués facilitar la seva 

identificació posterior per part de les autoritats competents ). 

- Descripció minuciosa dels fets. 

- Fotografies amb càmera digital on aparegui la data. 

- Vídeos que, a més a més de contenir el dia i l‟hora sobreimpresos en la gravació, comencin filmant un diari 

d‟aquell dia i, sense deixar de gravar, filmin el que suposadament es vol denunciar. Si el maltractament és 

reiterat, s‟ha de filmar més d‟un dia per demostrar-ho. 

- Tots els documents dels que es disposi, ja sigui actes, informes veterinaris, publicitat si és un negoci, etc. 

- Si és possible, tenir presents les lleis/normes que consideris vulnerades per aportar-les a la denúncia. 
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8. COM ESTÀ LA SITUACIÓ A LES PROTECTORES QUE ENS ENVOLTEN 

 

8.1. Motivació  

La realització de les entrevistes a responsables de gosseres i protectores ve motivada per conèixer com treballen, 

com són les seves instal·lacions, dificultats i conèixer què opinen del coneixement i impressió que té la població 

sobre aquests centres i el seu treball. Alhora poder comparar i valorar la homogeneïtat o heterogeneïtat entre elles. 

 

8.2.Enquesta model 

Aquesta enquesta forma part d‟un estudi a centres d‟acollida d‟animals (gossos i gats) i té l‟objectiu de conèixer i 

avaluar la opinió, la valoració i vostre paper respecte a aquest àmbit en contraposició als veterinaris relacionats i la 

població no qualificada en aquest sector. Els resultats formaran part d‟un treball universitari d‟alumnes de cinquè 

de llicenciatura veterinària de la UAB. 

Se li plantejaran una sèrie de preguntes tipus test que haurà de marcar amb una creu  i unes altres de resposta 

oberta. 

Gràcies per la vostra participació. 

Nom del centre: 

Temps que du en funcionament: 

 

Quan arriba un nou animal 

Disposeu de llibre de registre? 

□ Sí □ No 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 

□ Sí □ No 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

□ Sí perquè______________________________________________________________________ 

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 

Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

 

Personal i instal·lacions 

Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 
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Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

□ Sí, en tenim 1 

□ Sí, en tenim >1 

□ No 

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 

□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

□ Només quan detectem un problema greu 

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 

□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

□ Varis cops al mes i quan detectem un problema 

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  

En el cas de que la tingui 

□ Li hem exigit, però no proporcionat 

□ Li hem exigit i proporcionat 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

Sota la vostra experiència... 

Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 

Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 

Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 

dificultats econòmiques vigents de la població? 

Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 

canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació? 
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8.3. Resultats gràfics 

 Quan arriba un nou animal... Quan algú vol adoptar... Personal i 

instal·lacions 

Actualitat 

 
Alternativa ecologista 
d’Artesa de Lleida 
  

-Inscripció en el llibre de registre 
-Exploració general 
-Desparasitació  
-Si porta xip: lectura i informació 
AIAC 
-Avisar veterinari si s‟escau 

-Entrevista  
-Contracte adopció  
-Cartilla, placa identificativa, vacunes, 
desparasitacions, esterilització (compromís si 
és cadell) 
-Breu seguiment 

-Voluntariat 
-No límit d‟estada 

-Més abandonaments 
-Adopcions igual o decreixen 
-Ajuda alcaldia 
-Revoquen la subvenció per 
qualsevol cosa  

APA Rodamón  
(Palafrugell) 

- Llibre de registres al dia per tindre 
les dades dels animals i controlar 
entrades i sortides 

- Espanya 
-Entrevista 
-Contracte d‟adopció 
-Entrega amb xip i compromís d‟esterilitzar 
l‟animal 
-Contracte: dret de prendre el animal en cas de 
no cumplir protecció animal 

-Títol en direcció i 
gestió de nuclis 
zoològics 
-No límit d‟estada 

-Competència municipal 
(pública) 
-Subvencions de la Generalitat 
-Més consciència 
-Amb la crisi hi ha menys 
abandonats perquè se‟n 
compren menys i no es fa per 
compra compulsiva com abans 

Progat  
(Sant Feliu de Guíxols) 

-Llibre de registres al dia per tindre 
les dades dels animals i controlar 
entrades i sortides 

-Espanya i extranger (Alemanya, per exemple) 
-Entrevista. Persona responsable 
-Contracte d‟adopció 
-No s‟ha de pagar res per l‟adopció 
-Entrega amb xip i esterilitzat 
-Contracte: dret de prendre si no cumpleix 
benestar animal 

-Voluntaris 
-No límit d‟estada 

 -Generalitat ajuda per 
esterilitzacions però des del 
2011 no dóna subvencions 
-Refugi gestionat pels 
voluntaris. Donatius. 
-Més consciència però queda 
molt per fer 
-Crisi ha afectat, families no 
poden mantenir l‟animal 

P. Amics dels animals  
del Segrià  
(Lleida) 
 

-Fitxa d‟entrada  
-A visem al veterinari: desparasita 
vacuna 
-quarantena (si hi ha lloc) 

-Entrevista  
-Contracte: compromís esterilització (petit) i 
microxip, condicions mínimes  
-Cartilla, vacunat i desparasitat 
-Breu seguiment 

-Voluntariat 
-No límit d‟estada 
-Molt precàries (una 
femella amb dos 
mascles, per edats...) 

-Més conscienciació però 
insuficient (segueixen 
abandonant) 
-Breu augment d‟adopcions 
-Cap mena de subvenció 

P. Lydia Argilés  
(Lleida) 
 

-Ingrés llibre registre 
-Desparasitació, vacunació i si té xip 
-contacte amb l‟AIAC 
-quarantena (uns 10 dies) 
-Fiquem en diferents zones segons 

-Perfil persona, família, habitatge 
-Contracte acollida (*cadells: fins a segona 
vacuna)  
-Contacte adopció (compromís esterilització 
si no hi està, xip, vacuna i desparasitació)  

-Voluntariat 
-Diferents patis segons 
característiques i pista -
-Agility 2000m2 

-Manca de conscienciació 
-Més abandonaments 
-Adopcions es mantenen 
-Cap mena de subvenció 
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característiques i caràcter 
-Esperem 20 dies per posar-lo en 
adopció, però durant aquest temps 
pot estar en acolliment.  

-Breu seguiment 

P. Petit Pol (Santa Eugènia  
de Berga) 

-Llibre de registres al dia per tindre 
les dades dels animals i controlar 
entrades i sortides 

-Espanya, Holanda i Alemanya 
-Entrevista molt estricte 
-Contacte adopció 
-Entrega amb xip, analítiques, vacunes i 
esterilitzats 
-Contracte: dret a prendre el gos si no es 
cumpleixen normes benestar animal 

-Formació en relació en 
l‟àmbit dels animals: 
auxiliars veterinaris, 
ensinistradors. 
-No límit d‟estada 

-Ajudes de socis 
-No reben ajuda de la 
Generalitat perquè és privada 
-Més conciencia però encara hi 
ha influència de modes (gossos 
de raça) 

P. Veu animal 
(Sta Coloma de Gramenet) 

-Llibre de registres al dia per tindre 
les dades dels animals i controlar 
entrades i sortides 

-Dins de Catalunya  
-Entrevista prèvia (persones, casa…) 
-Contracte adopció 
-Entrega amb xip, vacunes, desparasitació i 
esterilització/compromís d‟esterilització 
cadells 
-Contracte (dret a “treure‟l” en cas de tracte 
fora del contracte establert) 

-Voluntaris no 
qualificats però amb 
experiència a domicilis 
-No plaç límit d‟estada 

-Subvenció ínfima 
-Desbordats 
-Cada cop més consciència i 
apreciació 
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8.4. Comentari 

En referència a les protectores visitades, tenim una visió aproximada de les províncies de Barcelona, Girona i 

Lleida.  En general, les opinions i visions són força homogènies. 

Totes disposen d‟una llibre de registres, el qual és obligat per la llei, i li troben molta utilitat ja que d‟aquesta 

manera tenen censats els animals i porten el control d‟entrades i sortides. 

Les adopcions es fan a Espanya o estranger i totes les protectores són molt exigents amb el perfil de l‟adoptant. Li 

fan entrevistes per veure si realment es poden fer càrrec dels animals. 

Cada protectora l‟entrega depenent dels seus requisits concrets, però totes coincideixen el l‟esterilització (pre o 

post adopció) i la identificació amb microxip. 

La persona que adopta firma un contracte en el que es compromet a complir les lleis de protecció i benestar de 

l‟animal. Si no és així, la protectora té dret a retirar-li. 

Pel que fa a la preparació que ha rebut el personal és molt heterogènia, des de voluntaris fins a tècnics en gestió de 

nuclis zoològics. En la legislació s‟obliga a disposar d‟un títol de cuidador d‟animals, però la realitat és que aquest 

curset no existeix perquè encara no s‟han posat d‟acord en la matèria a impartir. 

Cap protectora té límit d‟estada, ja que l‟eutanàsia està prohibida per la legislació autonòmica. 

Referent al tema de les subvencions, en general hi ha un sentiment d‟abandonament per part de la Generalitat, ja 

que les protectores comenten que les subvencions són molt reduïdes o que fins hi tot no els hi arriben, des de mesos 

a anys. 

La situació econòmica actual ha portat coses positives i negatives. Pel que fa a les positives, com que es compren 

menys animals, s‟abandona menys. Per altra banda, canvia el perfil de la persona que abandona (es queda sense 

feina, per tant, sense recursos per fer-se càrrec de l‟animal); la motivació que porta a la persona a adoptar, abans era 

un sentiment més altruista, persones més sensibles cap al animals. Ara, en canvi, són gent que veu en l‟adopció 

“l‟animal econòmic” i això pot reactivar el cercle de l‟abandonament.   
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9. QUÈ FAN I QUÈ OPINEN VETERINARIS QUE TREBALLEN EN PROTECTORES I 

GOSSERES 

 

9.1. Motivació 

Hem entrevistat a veterinaris que treballen en protectores i/o gosseres amb la finalitat de conèixer el seu paper en 

les mateixes i obtenir una valoració personal i professional del que cal millorar i com i què pensen ells del 

coneixement de la població. I finalment comparar les seves tasques i opinions. 

 

9.2.Enquesta model 

Aquesta enquesta forma part d’un estudi a professionals veterinaris amb relació amb el món de les gosseres, té l’objectiu de conèixer i 

avaluar la opinió, la valoració i el paper del veterinari respecte a les gosseres, a les persones que adopten els animals i la consciència de la 

població respecte a aquest àmbit. Els resultats formaran part d’un treball universitari d’alumnes de cinquè de llicenciatura veterinària 

de la UAB. 

Se li plantejaran una sèrie de preguntes tipus test que haurà de marcar amb una creu  i unes altres de resposta oberta. 

Gràcies per la vostra participació. 

Nom: 

Edat: 

A quantes gosseres/protectores treballa actualment: 

A quina/es província/es treballa: 

Quant fa que treballa en l’àmbit de gosseres: 

 

Què li va apropar a aquest sector? 

□ És el que desitjava des de que cursava els meus estudis de veterinària 

□ És una qüestió de treball com podria ser qualsevol altra sector relacionat amb clínica de petits 

□ Altres:___________________________________________________________________________ 

 

Es dedica a: 

□ Únicament em dedico al treball en gosseres 

□ Combino treballar en gosseres amb clínica de petits 

□ Combino treballar en gosseres amb altra branca:_________________________________________ 

 
Ens podria explicar breument quin paper té vostè com a veterinari/a en la protectora/gossera? 

 

Creu que hi ha aspectes en que el veterinari es queda fora i considera que tindria un paper determinant o 

rellevant? En cas de que la resposta sigui afirmativa, si us plau plantegi aquests aspectes. 

 

Quins creu que són els punts febles en qüestió a sanitat en les protectores? Si us plau, després de cada punt 

plantegi com creu vostè que es podrien millorar o solventar. 
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Hem realitzat unes enquestes amb la fi de valorar una hipòtesi sobre el coneixement de la població, ens seria 

molt útil saber la vostra opinió i experiència sobre quant o què sap o no sap la població no qualificada en 

l’àmbit veterinari, amb la que ha tingut contacte al llarg de la seva vida professional.  

 

Com a professional, té clients de nacionalitat estrangera? 

□ Sí 

□ No 

□ NS/NC 

En cas afirmatiu, ha detectat diferències entre els propietaris de diferents nacionalitats? 

□ Sí, en quant als coneixença i compliment de les responsabilitats com a propietari 

□ Sí, en quant a la conscienciació per la cura i la protecció animal 

□ Les dues anteriors 

□ No 

□ NS/NC 

 

9.3. Comentari 

Trobem dos perfils de veterinari: el que treballa diàriament i el que col·labora amb la protectora. Independentment 

del motiu (econòmic o de sensibilització cap als animals) que porta al veterinari a treballar amb la protectora, 

aquest sempre ofereix un preu reduït i adaptat a la seva situació. 

A grans trets la protectora s‟encarrega de les cures i manteniment dels tractaments. El paper del veterinari es centra 

en aspectes clínics, com vacunacions, cirurgies, xipatge i tractaments. 

Els veterinaris entrevistats tenen una visió diferent respecte al paper que haurien de tenir a les protectores. Aquest 

també s‟hauria de centrar en aspectes d‟etologia i benestar animal com l‟enriquiment ambiental o les distribucions 

de les instal·lacions. Pel que al tema administratiu pensen que aquesta tasca queda reduïda a cada protectora. 

Tots coincideixen el que el punt feble de les protectores és la superpoblació. Per una banda la limitació de 

l‟eutanàsia a motius únicament sanitaris, junt amb l‟increment de la sensibilitat de la població cap als animals (en 

aquest cas dels voluntaris, i dels dirigents de les protectores), han portat en la majoria de les ocasions a registrar i 

mantenir tots els animals que arriben. 

Els veterinaris coincideixen en què cada cop la gent està més conscienciada i sensibilitzada cap als animals, no 

obstant, opinen que la població encara té una visió molt superficial i desconeixen la dificultat que comporta 

mantenir una protectora, abusant, a vegades, dels seus serveis.  
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10. HI HA CONEIXEMENT SOBRE ABANDONAMENTS I ADOPCIONS? 

 

10.1. Motivació  

Com anticipàvem a la introducció, la realització d‟aquesta enquesta radica de la sensació subjectiva del 

desconeixement entre la població no directament relacionada amb les gosseres ,protectores i l‟àmbit veterinari. Per 

la qual cosa hem plantejat la hipòtesi: “El ciutadà/la persona fora de l’àmbit de formació veterinària o no, implicada en gosseres i 

associacions relacionades, no té coneixements generals ni específics del marc legal de l’abandonament de gossos i gats i l’àmplia temàtica 

i respostes a preguntes fonamentals que li envolten.”  

Som ben conscients que la mostra d‟enquestats i els mètodes de valoració no són adients per verificar o rebutjar la 

nostra hipòtesi, de fet no busquem una teoria sobre aquest tema i tampoc és l‟objectiu del nostre treball com a tal, 

el que pretenem és fer-nos una idea o obtenir una impressió sobre la hipòtesi plantejada. 

 

10.2.Enquesta model 

L‟enquesta feta a una mostra poblacional (100 persones) es troba a l‟annex 3, on apareixen les respostes correctes 

destacades en color verd. 

 

10.3. Resultats gràfics 

A continuació es mostren les gràfiques corresponents a les respostes de l‟enquesta dirigida a la població. 

Comentarem les respostes més rellevants, ja que en el següent apartat presentarem unes conclusions globals. 

Pregunta 1: Edat 

Respostes % 

<18 anys 4 

18-25 anys 67 

26-39 anys 10 

40-50 anys 15 

51-60 anys 3 

>60 anys 1 

 

Pregunta 2:  

 

 

Destaquem que la nostra mostra no és extrapolable, ja 

que som conscients de que la mitjana d‟edat de la 

població total és majoritàriament adulta i senil.  

Aquest fet ho atribuïm al mètode de distribució de 

l‟enquesta (online) més accessible a un sector més jove 

de la població. 
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Pregunta 3: 

 

 

 

Preguntes 4, 5, 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mostra avaluada es dedueix que és més conscient amb el tema de l‟adopció i els beneficis que comporta. De 

totes maneres, encara hi ha un sentiment social de que els animals procedents de protectores no ofereixen garanties 

sanitàries. 
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Pregunta 7: 

 

 

Preguntes 8, 9: 

 

 

 

Pregunta 10: 
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Pregunta 11: 

 

 

Pregunta 12: 

 

No preteníem avaluar si la gent coneix o no la legislació vigent, sinó l‟existència de la mateixa.  

 

Preguntes 13, 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elevat percentatge de la mostra coneix l‟obligació de denunciar la desaparició del seu animal de companyia, no 

obstant, aquest mateix nombre de persones al preguntar-li si sap que existeix un temps límit per fer-ho, tres 

quartes parts ho desconeixen, si a aquest fet li afegim gairebé un 8% que ha contestat “No” a aquesta mateixa 

pregunta, en total estem parlant de més d‟un 80% . Per tant, és discutible que coneixin la legislació ja que la majoria 

que van contestar bé la primera pregunta no ho han fet a la segona. 

 

Como propietario de un animal de 

compañía, ¿piensa que está obligado a 

comunicar la desaparición del animals al 

ayuntamiento donde esté censado? 
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Pregunta 15: 

 

 

La mostra té una idea general però no específica de les infraccions, ja que els resultats són poc homogenis, per 

exemple, una infracció la coneix gairebé un 50% de la població, en canvi, una altre la coneix gairebé el doble. Les 

infraccions apareixen llistades a la legislació. En teoria, si és coneix una s‟haurien de conèixer totes, per mitjà de 

campanyes de conscienciació a la població. 

 

Pregunta 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 17: 
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Pregunta 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 18: 

 

 

Hi ha un període de 20 dies per poder recuperar el teu animal. Quan passen aquests 20 dies passa a considerar-se 

abandonat. Hi ha una desconeixença total d‟aquesta llei.  

 

Pregunta 19: 
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Pregunta 20: 

 

 

La població no té clar on s‟ha de dirigir quan es troba un animal abandonat, en general es dubta entre l‟ajuntament i 

les protectores. La llei diu que el responsable és l‟ajuntament. 

 

Pregunta 21: 

 

 

En la nostre mostra podem afirmar que actualment es coneix la prohibició de l‟eutanàsia, si no és per motius 

sanitaris o humanitaris. 

 

Pregunta 22: 
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Pregunta 23: 

 

 

La mostra no coneix realment qui s‟hauria de fer càrrec de la publicitat i de conscienciar a la població del tema de 

protecció animal. Aquesta és tasca del Departament d‟Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 

10.4. Comentari 

En general, hem vist que la població està conscienciada i presenta interès pel tema de protecció animal i 

abandonament. Els problemes que hem vist nosaltres és que hi ha una desconeixença general de què fer, a qui 

dirigir-se i on anar.  

A títol personal, hi ha legislació al respecte però no és de fàcil accés i el format no és l‟adequat perquè arribi a la 

població. Les protectores intenten fer campanyes i conscienciar, però falta que les autoritats en facin més i 

l‟apropin a la població.  

En els resultats observem que no coincideix el percentatge de la població que adopta amb el percentatge de la 

població que respon correctament, i que per tant estan al dia de la legislació.  

Finalment, pel que fa a la hipòtesi plantejada a la motivació (“El ciutadà/la persona fora de l’àmbit de formació veterinària o 

no, implicada en gosseres i associacions relacionades, no té coneixements generals ni específics del marc legal de l’abandonament de 

gossos i gats i l’àmplia temàtica i respostes a preguntes fonamentals que li envolten.”) respecte als resultats obtinguts i la pròpia 

opinió de protectores i veterinaris (sense oblidar que no és una valoració 100% extrapolable) tenim la sensació de 

que hi ha una desconeixença general i, per tant, la nostra hipòtesi és susceptible de ésser una situació real. 
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11. LA NOSTRA APORTACIÓ 

 

Després d‟haver avaluat el desconeixement existent sobre l‟àmbit relacionat amb l‟abandonament de gossos ens 

hem plantejat que com a futures veterinàries podem aportar o ajudar per formar part de la millora d‟aquest aspecte. 

D‟aquest plantejament deriva el nostre tríptic que d‟una forma senzilla i atractiva pel ciutadà proporciona aquelles 

respostes a les preguntes que només es fan quan es troben en la situació i circumstàncies d‟abandonament i 

adopció.  

- “Eslògan” I ara què faig? Abandonament i adopció d‟animals de companyia 

-  Text introductori No saber què fer quan ens trobem un animal abandonat, què li espera a aquest animal i 

com i què podem fer en un procés d‟adopció de les nostres mascotes són preguntes que només ens fem 

quan ens veiem en la situació. Per això mateix aquest tríptic té a objectiu ajudar-te a anticipar-te i donar-

te respostes. 
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13. ANNEXES 

13.1 Entrevistes a veterinaris: 

13.1.1 ADELA PUIGDOMENECH CASALS Edat: 43 anys. 
 

A quantes gosseres/protectores treballa actualment: a una. 

A quina/es província/es treballa: a la de Girona (Protectora de Figueres) 

Quant fa que treballa en l’àmbit de gosseres:  6 mesos. 

 

Què li va apropar a aquest sector? 

□ És el que desitjava des de que cursava els meus estudis de veterinària 

X És una qüestió de treball com podria ser qualsevol altra sector relacionat amb clínica de petits 

□ Altres:___________________________________________________________________________ 

Es dedica a: 

□ Únicament em dedico al treball en gosseres 

X Combino treballar en gosseres amb clínica de petits 

□ Combino treballar en gosseres amb altra branca:_________________________________________ 

 
Ens podria explicar breument quin paper té vostè com a veterinari/a en la protectora/gossera? 

Tenir cura dels animals que entren i que estan a la protectora. 

 

Creu que hi ha aspectes en que el veterinari es queda fora i considera que tindria un paper determinant o 

rellevant? En cas de que la resposta sigui afirmativa, si us plau plantegi aquests aspectes. 

Sí, per aspectes d‟organització i instal·lacions. 

 

Quins creu que són els punts febles en qüestió a sanitat en les protectores? Si us plau, després de cada punt 

plantegi com creu vostè que es podrien millorar o solventar. 

 
La massificació i la diversitat de precedències dels animals. 

 

Hem realitzat unes enquestes amb la fi de valorar una hipòtesi sobre el coneixement de la població, ens seria 

molt útil saber la vostra opinió i experiència sobre quant o què sap o no sap la població no qualificada en 

l’àmbit veterinari, amb la que ha tingut contacte al llarg de la seva vida professional.  

La gent no té ni idea de la complicació que comporta portar una protectora i tenir els animals en condicions. 

Sobretot la falta de recursos. 

 

Com a professional, té clients de nacionalitat estrangera? 

X Sí □ No □ NS/NC 

 

En cas afirmatiu, ha detectat diferències entre els propietaris de diferents nacionalitats? 

□ Sí, en quant als coneixença i compliment de les responsabilitats com a propietari 

□ Sí, en quant a la conscienciació per la cura i la protecció animal 

X Les dues anteriors 

□ No 

□ NS/NC 
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13.1.2 EVA BRUGUÉS Edat: 39 anys 
 

A quantes gosseres/protectores treballa actualment: a una. 

A quina/es província/es treballa: Girona. 

Quant fa que treballa en l’àmbit de gosseres: 6 mesos. 

 

Què li va apropar a aquest sector? 

□ És el que desitjava des de que cursava els meus estudis de veterinària 

X És una qüestió de treball com podria ser qualsevol altra sector relacionat amb clínica de petits 

□ Altres:___________________________________________________________________________ 

 

Es dedica a: 

□ Únicament em dedico al treball en gosseres 

X Combino treballar en gosseres amb clínica de petits 

□ Combino treballar en gosseres amb altra branca:_________________________________________ 

 
Ens podria explicar breument quin paper té vostè com a veterinari/a en la protectora/gossera? 

Control higienico-sanitari dels animals que hi entren i hi viuen.  

Identificació, vacunació i posterior esterilització a la clínica. 

 

Creu que hi ha aspectes en que el veterinari es queda fora i considera que tindria un paper determinant o 

rellevant? En cas de que la resposta sigui afirmativa, si us plau plantegi aquests aspectes. 

No. 

 

Quins creu que són els punts febles en qüestió a sanitat en les protectores? Si us plau, després de cada punt 

plantegi com creu vostè que es podrien millorar o solventar. 

Massificació d‟animals que fa difícil el control de malalties contagioses i més espai per  fer més gàbies i disminuir la 

densitat de població. 

 
Hem realitzat unes enquestes amb la fi de valorar una hipòtesi sobre el coneixement de la població, ens seria 

molt útil saber la vostra opinió i experiència sobre quant o què sap o no sap la població no qualificada en 

l’àmbit veterinari, amb la que ha tingut contacte al llarg de la seva vida professional.  

Hi ha desconeixement sobre les malalties, el seu control i com tractar-les i la capacitat d‟alguna gent per a complir 

els protocols de tractament marcats. 

 

Com a professional, té clients de nacionalitat estrangera? 

X Sí 

□ No 

□ NS/NC 

En cas afirmatiu, ha detectat diferències entre els propietaris de diferents nacionalitats? 

□ Sí, en quant als coneixença i compliment de les responsabilitats com a propietari 

□ Sí, en quant a la conscienciació per la cura i la protecció animal 

X Les dues anteriors 

□ No 

□ NS/NC 

13.1.3 JORGE CRUZ G. Edat: 39 
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A quantes gosseres/protectores treballa actualment: 1 

A quina/es província/es treballa: Barcelona 

Quant fa que treballa en l’àmbit de gosseres: 2 años 
 

Què li va apropar a aquest sector? 

 És el que desitjava des de que cursava els meus estudis de veterinària 
X És una qüestió de treball com podria ser qualsevol altra sector relacionat amb clínica de petits 
 Altres:________________________________________________________________________ 

Es dedica a: 
 Únicament em dedico al treball en gosseres 
X Combino treballar en gosseres amb clínica de petits 
 Combino treballar en gosseres amb altra branca:_________________________________________ 

Ens podria explicar breument quin paper té vostè com a veterinari/a en la protectora/gossera? 
Nuestra labor es netamente clínica, una vez gestionada la adopción por parte de la asociación, el adoptante se pone 
en contacto con nosotros para gestionar la actuación clínica, como son la esterilización, vacunación, 
desparasitación, visita, enfermedad de la mascota, etc.  
 

Creu que hi ha aspectes en que el veterinari es queda fora i considera que tindria un paper determinant o 
rellevant? En cas de que la resposta sigui afirmativa, si us plau plantegi aquests aspectes. 
En nuestro caso particularmente la labor que desempeñamos cumple las espectativas, lo cual nos hace creer que 
tenemos un papel determinante.  
 

Quins creu que són els punts febles en qüestió a sanitat en les protectores? Si us plau, després de cada punt 

plantegi com creu vostè que es podrien millorar o resoldre’s. 

Espacio: cada vez hay más abandonos por tanto se necesita más espacio para mejorar su calidad de vida y evitar 
hacinamientos. 
Medios económicos escasos: más medios económicos para así poder pagar de mejor manera costes veterinarios, 
atv‟s, medicamentos, jaulas, etc.  
Salud pública: tener una política sanitaria de tipo “preventivo” mucho más estructurada para evitar contagios de 
enfermedades infecciosas,  especialmente en felinos.  
 

Hem realitzat unes enquestes amb la fi de valorar una hipòtesi sobre el coneixement de la població, ens seria 

molt útil saber la vostra opinió i experiència sobre quant o què sap o no sap la població no qualificada en 

l’àmbit veterinari, amb la que ha tingut contacte al llarg de la seva vida professional.  

En general la población sabe muy poco, cada vez muchos están informados por internet, nuevas tecnologías, etc. 
pero en muchos casos la información está mal canalizada, confusa,  ambigua y es un gran problema especialmente a 
nivel clínico.  
 

Com a professional, té clients de nacionalitat estrangera? 

X Sí 
 No 
 NS/NC 

En cas afirmatiu, ha detectat diferències entre els propietaris de diferents nacionalitats?  
 Sí, en quant als coneixença i compliment de les responsabilitats com a propietari 
 Sí, en quant a la conscienciació per la cura i la protecció animal 
X Les dues anteriors 
 No 
 NS/NC 

13.1.4 TEODORICO POU Edat: 54 anys 
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A quantes gosseres/protectores treballa actualment: No treballo a cap protectora, el que faig és col·laborar amb 

Progat Sant Feliu de Guíxols, Progat Palamós i Associació Pussycat Calonge. Al començament també treballava 

amb Associació Ramina Groguis, que va ser la primera en aparèixer a la zona, però actualment ja no existeix. 

A quina/es província/es treballa: Girona 

Quant fa que treballa en l’àmbit de gosseres: Col·laboro des de fa molts anys, més de 15 anys. 

 

Què li va apropar a aquest sector? 

□ És el que desitjava des de que cursava els meus estudis de veterinària 

□ És una qüestió de treball com podria ser qualsevol altra sector relacionat amb clínica de petits 

X Altres: M‟agraden molt els animals i em sembla que col·laborant amb aquestes entitats poso el meu granet 

de sorra. 

Es dedica a: 

□ Únicament em dedico al treball en gosseres 

X Combino treballar en gosseres amb clínica de petits 

□ Combino treballar en gosseres amb altra branca:_________________________________________ 

 
Ens podria explicar breument quin paper té vostè com a veterinari/a en la protectora/gossera? 

Ajudo amb actes clínics, és a dir, cirurgies i tractaments. 

 

Creu que hi ha aspectes en que el veterinari es queda fora i considera que tindria un paper determinant o 

rellevant? En cas de que la resposta sigui afirmativa, si us plau plantegi aquests aspectes. 

No, perquè tot el tema de l‟administració li correspon a cada associació, no m‟hi vull involucrar. 

 

Quins creu que són els punts febles en qüestió a sanitat en les protectores? Si us plau, després de cada punt 

plantegi com creu vostè que es podrien millorar o solventar. 

En general, amb tot el tema de protecció animal hi ha un límit “X”. Com que normalment està gestionat per 

voluntaris es té tendència a sobrepassar aquest límit. 

 

Hem realitzat unes enquestes amb la fi de valorar una hipòtesi sobre el coneixement de la població, ens seria 

molt útil saber la vostra opinió i experiència sobre quant o què sap o no sap la població no qualificada en 

l’àmbit veterinari, amb la que ha tingut contacte al llarg de la seva vida professional.  

Crec que la gent actualment és conscient de l‟existència i la feina de les protectores, el problema és que moltes 

vegades és fa un abús i la gent creu que han d‟arreglar tots els seus problemes,i no és així. 

 

Com a professional, té clients de nacionalitat estrangera? 

X  Sí □ No □ NS/NC 

 

En cas afirmatiu, ha detectat diferències entre els propietaris de diferents nacionalitats? 

□ Sí, en quant als coneixença i compliment de les responsabilitats com a propietari 

□ Sí, en quant a la conscienciació per la cura i la protecció animal 

□ Les dues anteriors 

X No (abans potser si que veia més diferència però actualment no) 

□ NS/NC 

13.2 Entrevistes a protectores 

13.2.1  VEU ANIMAL Nomes treballem amb cases d‟acollida. No tenim centre. 
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Temps que du en funcionament: Des del 2002 

 

Quan arriba un nou animal 

Disposeu de llibre de registre? 

X Sí 

□ No 

 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 

X   Sí 

□ No 

 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

X  Sí perquè ens permet saber qui tenim i qui no. S „intenta tenir al dia. No tenim un llibre de registre “oficial”, 

tenim una BBDD on guardem aquestes dades. 

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

 

Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 
Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Exigim que sigui dins de Catalunya. Mirem com son, que la casa estigui preparada, etc... Fem una entrevista prèvia 

pel coneixe‟ls. 

 

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 

Fem  un contracte d‟adopció. Entreguem els animals amb xip, vacunes en regla, desparasitas i esterilitzats. Si son 

cadells, signem un compromís de esterilització. 

 

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

Si. Intentem mantenir el contacte tot el possible. 

 

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

El contracte estableix que els hi podem “treure” si no el tractem bé. 

 
Personal i instal·lacions 
Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 

Primer mirem si te xip i propietari. En cas negatiu, si tenim casa d‟acollida per ells (imprescindible) i el podem 

agafar: desparasitar, visita al veterinari si cal...  20 dies desprès ja es poden donar en adopció. 

 

Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

Són cases d‟acollida per tot arreu. No gaire. Actualment tenim mes cases de gats que gossos. La capacitat podria ser 

de uns 10 gats i 4 gossos... que ja tenim complets. 

 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

X     Sí, en tenim 1 

□ Sí, en tenim >1 

□ No 

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

Visitar-lo si cal. El desparasitem nosaltres.  

 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 
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□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

□ Només quan detectem un problema greu 

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 

□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

□ Varis cops al mes i quan detectem un problema 

 

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  

Som tots voluntaris. Les cases d‟acollida tenen experiència. 

 

En el cas de que la tingui: 

□ Li hem exigit, però no proporcionat 

□ Li hem exigit i proporcionat 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

No, no tenim límit 

 

Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

Rebem una molt petita subvenció anual (no ens arriba ni per a esterilitzar tres gats!).  

Formem part de la CIPAC i col·laborem amb ells. 

Com no tenim veterinari propi i treballem amb una clínica (ens fa preu reduïts) no podem oferir campanyes per la 

població. 

 
Sota la vostra experiència... 
 
Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 
Cada cop més, però encara falta! L‟administració ens ha d‟ajudar més! 
 
Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 
Si, majoritàriament si. Ens valoren i estimen.  Som voluntaris i fem el que podem. I la gent ho agraeix. 
Lamentablement no podem tractar tots els casos del poble i segurament també hi hagi gent emprenyada perquè no 
anem a buscar a casa seu “el gos que els hi molesta i volen cedir”.   
De vegades et trobes gent que et truca perquè “no te diners per operar el gos” i s‟emprenyen perquè nosaltres 
tampoc hi podem fer res. 
 
Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 
dificultats econòmiques vigents de la població? 
Clar, hi ha mes abandons. I també mes gent que et demana ajuda per col·locar el seu animal. O fer front a  despeses 
veterinàries 
 
 
 
 
Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 
canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació? 
La petita subvenció que teníem, es va reduir a la meitat. Varis socis s‟han donat de baixa o retornen rebuts. 

Respecte a aquest tema, l‟aparició del teaming ens ha permès no perdre ingressos. 

Tenim un deute amb el veterinari important, junt amb la disminució de cases d‟acollides i voluntaris actius, ens ha 

fet retallar despeses i poder tractar menys animalons 
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13.2.2 PROGAT SANT FELIU DE GUÍXOLS (GIRONA) 

Associació sense ànims de lucre. La seva tasca és el control de les colònies de gats del carrer mitjançant les 

esterilitzacions (per aquesta banda reben una petita ajuda per part de la Generalitat). També disposen d‟un refugi, 

“el jardí dels gats”, amb gats que resten en adopció (totes les despeses d‟aquest estan van a càrrec dels voluntaris, 

finançats per socis, ajudes de veterinaris, venda de samarretes, donatius de la població...). La gent que hi treballa 

són tots voluntaris, no obtenen cap tipus de benefici econòmic per les feines que realitzen.  

 

Persona entrevistada: Elisabeth 

Nom del centre: ProgatSFG 

Temps que du en funcionament: 13 anys (2001) 

 

Quan arriba un nou animal 

 
Disposeu de llibre de registre? 

X  Sí 

□ No 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 

X  Sí 

□ No 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

X Sí, perquè et permet portar un control dels animals que hi ha al refugi, el temps que porten, en quines 

condicions han arribat i les seves dades. 

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 
 

Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Volem que els gats estiguin amb una persona responsable. Els hi fem una entrevista per comprovar que podrà fer-se 

càrrec del gat i sempre els hi dic el mateix: us dono un gat perquè vosaltres el voleu, no és cap obligació. 

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 

Fem un contracte. Entreguem el gat esterilitzat i amb xip. La persona que adopta no ha de pagar res, li donem el gat 

gratuïtament, perquè penso que els diners que rebem nosaltres no son nostres, son pels gats, i que els que adopten 

no han de pagar res perquè a partir d‟ara se‟n faran càrrec de l‟animal i de les seves despeses. Hi ha adoptants que 

ens donen donatius.  

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

Si, ho intentem per mitjà de les xarxes socials com facebook o twitter o per telèfon.  

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

Si el propietari no tracta bé al gat, no compleix les normes de benestar, pel contracte que firmen, tenim el dret de 

retirar-li l‟animal, però la realitat es que és molt laboriós. Un exemple va ser fa poc, a Lloret de Mar, vaig saber que 

un propietari maltractava el seu gat adoptat. Vaig avisar a la policia i no se‟n va fer cap càrrec. Amb el contracte 

firmat i després de moltes denúncies finalment es va solucionar i li vam prendre el gat. 

Personal i instal·lacions 

Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 
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La nostre tasca és la de realitzar campanyes d‟esterilització per tal de tenir les colònies de gats controlades. 

El refugi és privat i tenim gats que estan en adopció però nosaltres marquem el límit, si està complert no poden 

entrar més gats. Ens fem càrrec d‟ells, els alimentem i el hi donem un lloc per dormir. Els portem al veterinari 

sempre que faci falta i tenim cura d‟ells. 

 

Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

Tenim capacitat per 60 gats. És un terreny de 500m2. Disposem de moltes casetes de fusta, ja que els gats són 

independents i els hi agrada estan en llocs recollits i sense gaire companyia al voltant. Malgrat tot, viuen en una 

situació de confinament, per tant, els gats immunosuprimits tenen risc de agafar algun tipus de malaltia. Per aquest 

motiu, disposem d0una zona d‟aïllament, una caseta de fusta de 1,5x1,5m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

□ Sí, en tenim 1 

X Sí, en tenim >1 

□ No 

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

Són veterinaris que col·laboren amb nosaltres pel que fa a les campanyes d‟esterilització dels gats i que ens fan 

descomptes especials quan hem de fer algun tipus de tractament o en pinsos. 

 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 

□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

X Només quan detectem un problema greu 

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 

□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

□ Varis cops al mes i quan detectem un problema 

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  

No tenen formació, son tot voluntaris. 

En el cas de que la tingui 

□ Li hem exigit, però no proporcionat 

□ Li hem exigit i proporcionat 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

No tenim límit d‟estada dels animals, no practiquem l‟eutanàsia. Els gats estan al refugi fins que son adoptats o fins 

que moren per causes naturals. Crec que un gat cec o amb la pota trencada té el mateix dret a viure que un gat sa. 
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Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

Si, es la nostre tasca principal. En teoria rebem una ajuda per part de la Generalitat pel que fa a les esterilitzacions i 

a la implantació de microxip, però des del 2011 no ens paguen. 

 
Sota la vostra experiència... 
 
Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 
Si, cada cop la gent n‟és més conscient, però encara queda molt per fer. Les xarxes socials han ajudat molt a donar a 
conèixer el tema de les adopcions i les responsabilitats que comporta la tinença d‟un animal però encara hi ha 
molta gent que no actua de forma coherent. 
 
Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 
Nosaltres intentem fer el màxim i millor que podem, però esta clar que no podem recollir tots els animals que ens 
voldrien deixar, ja que no tenim la capacitat per tenir-los en condicions. Nosaltres pensem que millor tenir-ne els 
que podem però tenir-los bé, que tenir-ne molts i en males condicions. 
 
Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 
dificultats econòmiques vigents de la població? 
Si, la crisi a afectat. Famílies que es queden sense feina no poden mantenir a l‟animal. De totes maneres, un gat 
necessita molt menys que un gos, per exemple, mengen menys quantitat, són més independents, i potser per 
aquesta banda els hi és certament una mica més fàcil continuar mantenint-los. 
 
Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 
canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació? 
Des del 2011 no rebem cap tipus d‟ajuda per part de la Generalitat. Hem de buscar recursos d‟altres llocs i per ara 

ens anem sortint. 

 

13.2.3 APA RODAMÓN (PALAFRUGELL, GIRONA) 

Associació protectora d‟animals del Baix Empordà. S‟encarrega de la recollida i 

protecció d‟animals abandonats. Organitza esdeveniments i festivals per donar-se a 

conèixer i per conscienciar a la gent, des dels més petits (a escoles) fins els més grans, 

del paper important que és d‟adopció i de les responsabilitats que comporta tindre un 

animal de companyia. 

 

Nom del centre: APA Rodamón 

Temps que du en funcionament: 36 anys (1978) 

Quan arriba un nou animal 

Disposeu de llibre de registre? 

X  Sí 

□ No 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 

X  Sí 

□ No 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

X Sí, es fa un registre d‟entrada, vinculat a la pàgina web, de manera que hi ha una secció d‟animals perduts, 

quan han passat 20 dies passen a l‟apartat d‟adopcions. Té utilitat perquè tot control és important i 

necessari. D‟aquesta manera tenim control i estadística dels gossos que s‟adopten, que es recuperen, de tot 



Deontologia veterinària. 
Trivialitat dels coneixements generals sobre l’abandonament i adopció de gossos i gats. 

 
46 

el que va passant. Els gats no entren al registre perquè en general els alliberem perquè d‟aquesta manera 

tornen a les seves colònies. Els esterilitzem abans d‟alliberar-los. 

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

 
Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 
Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Hi ha un apartat a la pàgina web que es diu “Puc tenir una mascota?” on expliquem les responsabilitat que 

representa tenir un animal de companyia, com per exemple, perquè vull un gos? Tinc temps per estar per ell? Visc 

amb més gent, l‟acceptaran?. Després la gent t‟explica el que vol, però nosaltres el que no volem és que sigui “animal 

econòmic”. Tenir un animal no és una cosa obligatòria, el que si que és obligatori és tenir-lo bé, el que comporta 

unes despeses i això la gent ho ha de saber. La persona que et ve i et diu “ostres, jo no penso pagar ni un duro per 

tindre un animal”, ell mateix s‟autoelimina. Rebem moltes crítiques per això però és igual, per estar malament en 

una casa ja estan bé aquí. 

  

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 

Firmen un contracte i es comprometen a esterilitzar el gos i identificar-lo amb xip. Donen una fiança i després quan 

porten la factura del seu veterinari els hi tornem la fiança. 

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

És impossible perquè en donem moltíssims. Només en casos que no estem contents o tenim dubtes.  

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

Si, els hi podem prendre. Quan adopten ja signen això. 

Personal i instal·lacions 
Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 

Quan algú es troba un gos abandonat nosaltres rebem l‟avís, generalment per part de la policia local, ens adrecem al 

lloc, agafem el gos i se li fa una exploració externa, per veure si l‟animal està bé. Transcorreguts els 20 dies, si no 

apareix el seu propietari, se li fa una exploració més a fons (analítiques...). Si es molt evident que té un problema en 

el primer moment que l‟anem a buscar si que se li fan més proves, per exemple si està ferit. Se li fa una fotografia, es 

penja a la web, primer a perduts, després de 20 dies a abandonats, i es fa difusió per twitter, per facebook per 

localitzar al propietari i si aquest no es vol fer càrrec, per procedir a denunciar.  

Dins la protectora, ens fem càrrec dels animals fins que apareix un adoptant. Disposem de zones en les que 

conviuen entre 4-5 gossos. El hi donem l‟alimentació que necessiten. Hi ha personal format i voluntaris que els 

treuen a passejar, els cuiden. També oferim un servei que consisteix en que persones que no poden tenir animals a 

casa pel motiu que sigui, poden apadrinar algun animal, i venir i jugar amb ell, passejar-lo... 

Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

Tenim capacitat per uns 170 gossos i 50 gats. Però com ja te dir, en general els gats els alliberem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

□ Sí, en tenim 1 

X Sí, en tenim >1 
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□ No 

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

Tenim veterinaris que ens fan la prestació de servei quan ho necessitem però són externs. Quan algú adopta un gos, 

la llei obliga a que surti esterilitzat, amb vacunes i xip. El que fem és que deixem que el que adopta trií el veterinari 

que vol. Li demanem la fiança perquè després vagi al seu veterinari i quan ens porta la factura conforme s‟ha fet 

l‟esterilització li tornem la fiança. És impossible crear una clínica aquí perquè no seria rentable, equipar una clínica 

val molts diners i no l‟amortitzaríem.  

 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 

□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

□ Només quan detectem un problema greu 

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 

□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

X Varis cops al mes i quan detectem un problema (SETMANALS) 

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  

Si, tots tenen formació. Jo em vaig formar amb direcció i gestió de nuclis zoològics i tot el personal que hi ha aquí 

passa per aquesta formació. Hi ha una llei que obliga a que es faci un curs de cuidador però encara no s‟ha estipulat 

la matèria, s‟ha d‟estudiar i encara no hi ha els cursos fets, per tant no es poden fer. O sigui, la llei t‟obliga a fer uns 

cursos que encara no estan fets...això son coses que s‟han de regular i encara no ho estan. 

En el cas de que la tingui 

□ Li hem exigit, però no proporcionat 

X Li hem exigit i proporcionat (PÚBLICA) 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

No, no hi ha cap animal que l‟eutanasiem perquè porti més temps o menys. N‟hi ha que porten 10 anys, n‟hi ha que 

porten 2 dies i ja s‟han adoptat, vull dir, no s‟eutanàsia a cap animal si no és estrictament necessari, per sanitat. 

Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

Rebem una contraprestació per fer un servei per part dels Ajuntaments que ho tenen derivat al Consell Comarcal. 

Nosaltres fem aquesta prestació de servei, rebem una quantitat de diners per fer el servei. Per nosaltres tenir tots 

aquests gossos rebem una sèrie de diners. Tot això és competència municipal, el que passa que al fer-ho nosaltres hi 

ha una part que no la paguen, perquè nosaltres generem una sèrie de diners que es destinen a això. Al fer-ho 

nosaltres ells s‟estalvien un 40-50% de despeses que si fos completament pública. Si fos pública s‟encariria el triple. 

Sota la vostra experiència... 
 
Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 
Aquesta és la feina que tenim nosaltres, per això fem festivals...intentem que la gent sàpiga que estem aquí, a que 
ens dediquem.  
 
Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 
La gent té una imatge de Rodamón de antiga, de gossera i no té res a veure. Això és una llar temporal dels gossos 
abandonats i intentem que estiguin el millor possible i buscar-li sortides. No és la típica gossera d‟abans. La gent té 
la imatge de típica gossera municipal i això ni és municipal, és un refugi d‟animals abandonats. Això és el que 
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nosaltres intentem conscienciar a la gent en aquests festivals que els gossos es poden comprar però el comerç no 
està gens regulat i que aquests centres son per això, per tenir un animal en condicions. 
 
Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 
dificultats econòmiques vigents de la població? 
Crec que la crisi ha millorat en una cosa, que no se‟n compren tants. I també ha millorat en una altre, que al no 
comprar-se tants, es que abans hi havia la compra compulsiva, per exemple van a un centre comercial a comprar 
sabates i acaben comprant un gos sense tindre pensament de comprar-lo.  
El que si que passa és que hi ha gent que abans no abandonava i ara si, per exemple, gent que tenia una torre 
magnífica amb dos gossos i ara no pot tindre ni la torre ni els gossos. Hi ha un altre perfil d‟abandonador, però és 
un perfil que gairebé es veuen obligats. 
 
Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 
canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació? 
Si que ens ha afectat perquè no hi ha subvencions de la Generalitat, però com que és una part tan petita, no ens 

afecta gaire. Nosaltres sempre em estat en crisis. Com que tampoc vivim amb grandeses ho podem portar. És 

durillo però sabem portar-ho. 

 

13.2.4 DESA-EL MOLI. MAS CAN POL (SANTA EUGÈNIA DE BERGA, BARCELONA) 

Desa-El Moli és una protectora privada que lluita per disminuir 

progressivament l‟abandonament dels animals de companyia. A la 

vegada també és residència i fan cursos d‟ensinistrament i agility 

per gossos. 

 

Nom del centre: Desa-El Moli. Mas Can Pol 

Temps que du en funcionament: 17 anys (1997) 

 

Quan arriba un nou animal 
Disposeu de llibre de registre? 

X  Sí 

□ No 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 

X  Sí 

□ No 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

X Sí, per portar un control dels animals. Nosaltres tenim molt control. Perquè entren els animals que 

nosaltres volem. Quan estem plens no acceptem més animals.  

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

 
Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 
 
Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Som molt estrictes en donar un gos en adopció. Primer de tot els i fem una entrevista i si no estem gaire segur no el 

donem en adopció. En alguns casos també anem a la casa per saber com estarà l‟animal. Treballem molt semblant a 

les protectores d‟Alemanya. No adoptem gaires gossos aquí a Espanya, els que adoptem són perquè estem molt 

segur de que estarà en bones mans.  

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 
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Els animals els entreguem amb analítiques fetes, esterilitzats, amb xip i vacunat.  

 

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

Sempre fem un seguiment post-adopció. Anem a les cases i estem una estona amb l‟animal i els seus propietaris. I 

amb els gossos que enviem a Alemanya també portem un control. Mai perdem la pista amb els gossos. Un o dos 

cops l‟any anem Alemanya a veure‟ls.   

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

En el cas de donar un gos i després descobrim que el gos no està en condicions li prenem el gos. 

Personal i instal·lacions 

Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 

Som una protectora privada, per tant no anem a fer recollida d‟animals. Nosaltres si algú ens diu que hi ha un gos 

abandonat si podem l‟anem a buscar o sinó les persones que l‟han trobat ens el porten.  

 

Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

Tenim capacitat per 92 gossos. Estem en un entorn rural i tranquil. Disposem de gàbies per gossos grans, on només 

n‟hi posem un o també per a  petits (espais 2.5x4m o 2.5x6m), per a dos o tres animals, airejades, amb sostre doble i 

casetes. Reben alimentació equilibrada. Els traiem a passejar cada dia, tenen un camp per córrer i juguem amb ells. 

Estan vigilats les 24h perquè nosaltres vivim al costat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

□ Sí, en tenim 1 

□ Sí, en tenim >1 

X No 

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 

□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

X Només quan detectem un problema greu, ja que som una protectora molt més petita i es pot controlar  més 

fàcilment. Tenim una manera de treballar molt semblant a les d‟Alemanya. Ja que allà gairebé totes les 

protectores són petites.  

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 

□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

□ Varis cops al mes i quan detectem un problema 

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  
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Les 4 persones que treballen aquí són auxiliars veterinàries o amb el curs d‟ensinistrament. Normalment som 2 o 3 

persones que ens anem tornant els horaris. Sempre hi ha algú.  

En el cas de que la tingui 

□ Li hem exigit, però no proporcionat  

□ Li hem exigit i proporcionat 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

No tenim límit d‟estada. La manera que tenim de treballar nosaltres és que molts gossos nostres finalment acaben 

marxant cap a Alemanya o Holanda, on viuen molt millor. Això fa que no tinguem animals que faci molt de temps 

que estan aquí, i per tant no tenim acumulació de gossos. Fem una roda de gossos. Treballant amb poca quantitat 

de gossos en donem més en adopció que si en tinguéssim molts més.  

Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

No fem campanyes d‟esterilització. Nosaltres no cobrem res del ajuntaments, ens mantenim gràcies als socis i a les 

ajudes de la generalitat. També vivim gràcies a les adopcions de gossos i si algú vol deixar-nos un gos també ha de 

pagar uns diners. El preu sol ser una quantitat simbòlica. Nosaltres cobrem d‟adopció 200 euros.   

 
Sota la vostra experiència... 
 
Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 
Penso que la gent és molt més conscient que abans, però encara hi ha molta influència amb els gossos de raça (la 
gent vol seguir les modes). 
 
 
Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 
Si, nosaltres intentem fer el millor pels gossos i som molt exigents amb la gent que els vol adoptar. 
 
Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 
dificultats econòmiques vigents de la població? 
Ara s‟abandona més i també ens entren més gossos. Gent que per motius econòmics o perquè els han fet fora de 
casa seva no poden mantenir el gos.  
 
Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 
canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació?  
No ho notem, no rebem ajudes de la Generalitat. 
 

 13.2.5 ALTERNATIVA ECOLOGISTA D’ARTESA DE LLEIDA 

L‟Alternativa Ecologista és una associació ecologista-proteccionista sense 

finalitats de lucre. Una de les activitats preferents és tenir cura del refugi de 

cànids abandonats o perduts. L‟Associació s‟encarrega de recollir-los, 

desparasitar-los, comprovar, a través del veterinari de l‟associació, l‟estat físic 

de l‟animal, tenir-ne cura en tots els aspectes de neteja i alimentació, i també 

l‟educació per tal que el futur adoptant no tingui problemes de relació amb 

l‟animal. 

 

Temps que du en funcionament: 8 anys. 

 

Quan arriba un nou animal 
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Disposeu de llibre de registre? 

X  Sí 

□ No 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 

X  Sí 

□ No 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

X Sí, perquè ens permet portar un control de tots els animals que tenim amb les seves peculiaritats i 

tractaments específics, en el cas que siguin necessaris. A més a més, també ens serveix pel seguiment un 

cop adoptats.   

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

 

Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 
 

Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Un cop ens ve un possible adoptant, li fem una mena d‟examen psicològic durant la conversa per tal de saber si serà 

possible l‟adopció (caràcter, on viu, amb qui, horari laboral, on tindria el gos...) i trobar-li el pelut més afí amb ell/a.  

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 

Li entreguem la cartilla, el contracte on es detallen totes les nostres premisses sobre l‟atenció i obligacions amb 

l‟animal i el compromís de fer una placa identificativa (tenim un col·laborador que ens hi ajuda, donem un cupó a 

l‟adoptant i després d‟un cert període per corroborar que les relacions animal-persona són satisfactòries, truca i li 

fan de forma gratuïta).  

El preu aproximat d‟adopció és de 125€ en animals adults i 160 en cadells, ja que col·laboren amb nosaltres dos 

clíniques veterinàries amb diferents preus. El preu inclou vacunes, desparasitacions, esterilització o compromís 

d‟aquesta amb un cupó quan el cadell arribi a l‟edat adulta, la cartilla i la placa identificativa.    

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

En la majoria de casos truquem una setmana post-adopció i si tot va bé, fem una última trucada dos setmanes post-

adopció; ja que creiem que ja és un temps suficient per veure si la convivència és bona. En molts casos són ells els 

que t‟avisen si veuen que les coses no van bé, ahir mateix ens van adoptar una gossa perquè vigilés el taller mecànic 

i avisés mitjançant ganyols al propietari si entrava algú, un cop allà s‟ha trobat que la gossa tenia molta por i no 

servia pel que ell ens havia demanat, ens ha trucat i ara estem provant amb un altre animal.  

Ara, depèn una mica de cada cas, ja que en casos on “sospites” que alguna cosa pot anar malament fem més trucades 

i visites al nucli familiar.  

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

Si incompleix qualsevol dels punts citats en el contracte, li prenem l‟animal i el retornem al refugi.   

 
Personal i instal·lacions 
Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 

- Registre en el llibre. 

- Exploració general ràpida per poder descartar ferides i/o altres signes de malaltia. 

- Desparasitació. 

- En cas que dugui xip: lectura i comunicació a l‟AIAC. 

Avisem al veterinari si s‟escau.   
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Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

- Tenim quatre patis exteriors amb capacitat per a uns cinc gossos cada un. 

- Dos patis exteriors individuals per a animals amb necessitats especials (ara hi ha un gos que en l‟antiga 

gossera va ser atacat pels seus companys de gàbia i ara és ell el que mostra agressivitat, podem fer les feines 

diàries sense cap problema però ens ha sigut impossible arribar a tocar-lo sense que ens mossegui i un gos 

amb Leishmània que el veterinari sospita d‟alguna malformació del sistema nerviós perquè mostra un 

comportament peculiar; són gossos segurament no adoptables però els mantenim i cuidem nosaltres). 

- Un pati interior comunicat a l‟exterior per un passadís amb capacitat per a tres animals. 

- Un patí interior sense accés a l‟exterior. Actualment hi tenim un gos que pel tipus de ferides que tenia 

quan va arribar, sospitem que l‟havien utilitzat en baralles i de moment està allotjat sol. Ara, el traiem a 

passejar diversos cops al dia, té un padrí que se‟n cuida molt bé.  

- Un patí exterior apartat de la resta per animals que necessitin tranquil·litat. Actualment hi tenim una 

Labrador que va arribar amb una ferida inflamada a la pota i encara ara no hem estat capaços de saber què 

li passa, amb una gosseta molt simpàtica que coneixem molt bé i que la deixa tranquil·la però li fa 

companyia. 

- Dos patis petits interiors que deixem com a quarantena o per a animals infecciosos. 

- 3 sales per al personal. En una hi realitzem tractaments i petites cures, l‟altra és el nostre rebost (menjar, 

mantes...) i en la última i guardem les medicines. 

 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

□ Sí, en tenim 1 

X Sí, en tenim >1 

□ No 

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

Tenim a V3 equip veterinari que s‟encarrega dels cadells que ens arriben i la Arca clínica veterinària que s‟encarrega 

dels adults. 

Els avisem si veiem alguna cosa fora del normal en els animals que ens arriben i quan són aquí, aprofiten i fan una 

mirada a tots els altres. Arca són els encarregats de les esterilitzacions. 

 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 

□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

□ Només quan detectem un problema greu 

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 

□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

X Varis cops al mes i quan detectem un problema 

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  

Tots els que estem aquí som voluntaris, la nostra formació és l‟experiència i les ganes d‟ajudar.  

En el cas de que la tingui 

□ Li hem exigit, però no proporcionat 

□ Li hem exigit i proporcionat 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

No, quan un animal entra o és adoptat o es queda amb nosaltres tota la vida, a no ser que per qüestions de salut ens 

vegem obligats a eutanasiar-lo.  
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Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

Els veterinaris ens fan preus especials, rebem ajudes del nostre ajuntament que està molt implicat en aquests temes 

i a partir de les aportacions dels socis. Abans rebíem subvencions ja que el refugi també és municipal, però ara, tot i 

que treuen convocatòries, per qualsevol xorrada t‟ho tiren enrere.   

Fem un article a la revista local Femosa a cada número sobre la tinença responsable i l‟esterilització és un tema 

bastant comentat, taules informatives als carrers i a fires...  

Crec que l‟esterilització solucionaria la majoria de problemes respecte a l‟abandonament, ja que ens trobem en 

molts casos que els abandonats són una camada indesitjada. No és la solució ja que hi influeixen moltes altres 

coses, però crec que si tothom estigués ben conscienciat, el nombre d‟animals abandonats es veuria molt reduït.   

 
Sota la vostra experiència... 
 
Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 
En general no, tot i que aquests últims cinc anys hi ha hagut un augment considerable.  

Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 
La part de la població que està conscienciada crec que ens valora molt bé i ens ajuda en tot el que poden, perquè 

veuen la nostra feina i voluntat envers el benestar animal.  

En el nostre cas, em de destacar el paper de l‟alcaldia, que es porta molt bé i ens ajuda en tot el que pot.  

Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 
dificultats econòmiques vigents de la població? 
En el nostre cas, tenim més abandonaments i les adopcions es mantenen o fins i tot redueixen una mica. 
 
Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 
canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació? 
Com he comentat anteriorment, el tema de les subvencions està malament ja que s‟obren però per qualsevol cosa no 
te l‟accepten. 
La única solució és moure‟ns, buscar socis i fer la nostra feina lo millor possible.  
 
 

13.2.6 PROTECTORA AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ 

Som una associació sense ànim de lucre, que es dedica a cuidar més de 180 gossos que han 

estat abandonats a la seva sort. Tots ells estan esperant ser adoptats per una família que no 

els torni a trair. N‟hi ha de totes les mides, edats i caràcters, però tots ells són únics i us 

podem assegurar que els més agraïts. Ells no han tingut la culpa de venir a aquest món on la 

societat està construïda d‟una forma en la que se‟ls veu indefens. Ens necessiten i per ells lluiten cada dia un grup 

de voluntaris, amb l‟ajuda de socis i padrins. La nostra major recompensa és veure‟ls feliços i si els hi trobem una 

família encara millor.   

 

Temps que du en funcionament: Uns 30 anys.  

 

Quan arriba un nou animal 
Disposeu de llibre de registre? 

X  Sí 

□ No 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 
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X  Sí 

□ No 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

X Sí perquè ens permet portar un control de tots els animals que tenim.  

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

 
Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 
 

Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Fem un examen a la persona, que tingui el compromís de castrar/esterilitzar l‟animal, el tingui en unes condicions 

adients (sense lligar, espai ampli...) i li fiqui el microxip.  

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 

El microxip, castrat/esterilitzat (si és petit, li fem firmar un compromís), la cartilla, vacunat i desparasitat (ha de 

pagar les vacunes).  

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

Sí, ja sigui amb fotografies que ens envien, telèfon, visites... depèn una mica de la nostra disponibilitat i cada cas.  

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

A partir del contracte que li fem firmar tenim el poder de prendre-li l‟animal i retornar-lo a la protectora. Fa poc, 

vam haver de retornar un animal només pel fet que el propietari el tenia tot el dia lligat, però és un dels punts que 

citem explícitament en el contracte que entreguem.   

 
Personal i instal·lacions 
 

Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 

Avisem al veterinari: el desparasita i el fica al dia de les vacunes i el deixem en quarantena (sempre que tinguem 

lloc). Un cop ha passat el període establert per la llei, el posem en adopció, amb la fitxa d‟entrada i el microxip.  

 

Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

Són unes instal·lacions molt precàries però anem fent amb les ajudes que tenim i les aportacions que ens arriben.  

Intentem que hi hagi una femella amb dos mascles, separar-los per edat i caràcter... però és complicat, ara mateix 

tenim 180 peluts i el nostre centre està pensat per a uns 100... Fem lo que podem.  

 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

□ Sí, en tenim 1 

□ Sí, en tenim >1 

X No. No és un veterinari associat com a tal, nosaltres els portem a la clínica quan ens fa falta però no rebem 

cap tracte especial, només que ens deixen pagar a plaços despeses importants i poca cosa més, no és una 

acció altruista cap als animals.  

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 

□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

X Només quan detectem un problema greu 

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 
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□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

□ Varis cops al mes i quan detectem un problema 

Vacunem un cop a l‟any i desparasitem dos cops a l‟any, analítiques i altres visites sobre la marxa.  

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  

Tots som voluntaris, hi ha un parell de noies que són infermeres, però la resta treballem a base de l‟experiència i el 

dia a dia.  

En el cas de que la tingui 

□ Li hem exigit, però no proporcionat 

□ Li hem exigit i proporcionat 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

 

 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

No, són una protectora i per tant els hem de protegir, ja sigui un dia o deu anys. Tots els animals són benvinguts al 

nostre centre, tot i que com veus, d‟espai no ens en sobra.  

Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

No rebem cap mena d‟ajuda. Però muntem xerrades sobre l‟esterilització, l‟abandó i l‟adopció, el benestar dels 

animals... Fem parades al carrer, xerrades a instituts...  

 
Sota la vostra experiència... 
 
Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 
Un percentatge petit de la població sí que sap què fem, cada cop més. Però no hi ha una consciència general ja que 
segueixen abandonant (“culpant” a la crisi). 
Cada cop la població està més assabentada del tema ja que cada cop tenim més voluntaris i ajudes.  
  
Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 
Crec que la gran part de la població sí, sempre hi ha aquells que segueixen pensant que els tractem a base de cops i 
que la nostra feina no serveix de res, però aquí estem per ensenyar-los.  
 
Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 
dificultats econòmiques vigents de la població? 
Han augmentat el nombre d‟adopcions i el nombre d‟abandonaments segueix igual o fins i tot augmentant.  
 
Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 
canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació? 
No rebem subvencions però igualment el nostre sector està patint molt ja que necessitem pagar moltes cures 

veterinàries (atropellats, baralles...), aliments i medicaments. 

Fem el que podem amb lo que tenim i ens movem per buscar més col·laboració i ensenyar la nostra feina. 

 

 

13.2.7 PROTECTORA D’ANIMALS LYDIA ARGILÉS 
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Protectora sense ànim de lucre fundada per a protegir els nostres 4 potes, donar-los-hi un bon nivell de vida, 

trobar-los-hi una casa i ensenyar la població a protegir-los, cuidar-los i estimar-los. 

 

Temps que du en funcionament: 16 anys. 

 

Quan arriba un nou animal 
Disposeu de llibre de registre? 

X  Sí 

□ No 

En cas afirmatiu, el teniu al dia? 

X  Sí 

□ No 

 

 

Penseu que té utilitat real aquest registre? 

X Sí, perquè ens és útil a nivell de la protectora per saber qui és, com és i qui l‟ha recollit (testimoni), ja que a 

nivell legal no se‟l miren massa, però per a nosaltres és molt útil. 

□ No perquè_____________________________________________________________________ 

 
Quan algú contacta amb vosaltres amb la intenció d’adoptar a un animal... 
Quins requisits li exigiu? És fàcil gestionar-lo amb les persones en qüestió? 

Li fem un perfil: tipus d‟animal que vol, espai, parella (un dels dos se n‟ha de fer responsable, si mai es separen que 

no el tornin)... No és complicat gestionar-ho, però falta molta conscienciació.  

Quina documentació i com entregueu al nou propietari l’animal? 

Primer li fem un contracte d‟acollida. En el cas de cadells aquest és útil fins a la segona vacuna (són més dèbils),  als 

20 dies es fa un control, desparasitació i revacuna, el xipem i li fem firmar un contracte perquè l‟esterilitzi als set 

mesos. En adults, també es fa el contracte d‟acollida durant una setmana. 

Un cop passat aquest període, si tot ha anat bé es fa el contracte d‟adopció, es fica el xip i s‟esterilitza si encara no 

ho estava.  

Feu alguna mena de seguiment post-adopció? 

Venen a veure‟ns i així veiem in situ com està el gos, fotos per internet, trucades...  

Si la feu, quin poder teniu sobre l’animal si el propietari no compleix els requisits de benestar preestablerts? 

Segons el que ha firmat en el contracte, si incompleix alguns dels punts se li treu l‟animal i es retorna a la 

protectora.  

 
Personal i instal·lacions 
Quin és el vostre protocol d’actuació amb els animals que rebeu en aquesta fase? 

- Desparasitació, vacunació (si no té febre o signes de malaltia) i si té xip contactem amb la AIAC. 

- quarantena uns 10 dies. 

- El col·loquem en una zona o una altra segons les seves característiques. 

- El tenim 20 dies abans de posar-lo en adopció, però durant aquest temps pot estar en acolliment. 

 

Com s’organitzen o estan distribuïdes les vostres instal·lacions? I quina capacitat teniu? 

Tenim un patí per a gats (totes esterilitzats). 

Pati central per a gossos que estan en teràpia o apadrinats. 

Box E (d‟un a dos anys). 
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Pati de darrera on tenim els animals més esbojarrats. 

Hi ha uns annexes per animals vells (més de 5 anys) i zones especials per femelles no castrades i parideres. 

Dos infermeries i els espais on guardem el menjar i les medicines. 

Tenim una pista Agility de 2000m2, som de les poques protectores on tenim un grup d‟animals lligats per qüestions 

d‟espai però utilitzem aquesta pista per deixar-los córrer una bona estona i els traiem a passejar, ja sigui nosaltres o 

els voluntaris i padrins.  

Actualment tenim uns 250 animals.  

 

Teniu un veterinari associat a la vostra associació? 

□ Sí, en tenim 1 

□ Sí, en tenim >1 

X No. No tenim un veterinari associat que ens ajudi voluntàriament. Tinc una veterinària que un cop per 

setmana se‟ls mira a tots i l‟aviso quan passa alguna cosa fora del normal. Estan tots vacunats i 

desparasitem cada 6 mesos.  

En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, quin paper té el veterinari en aquesta fase de l’animal 

respecte al vostre centre? 

 

Quan feu controls sanitaris veterinaris? 

□ No en fem, ens encarreguem com podem de tot 

□ Només quan detectem un problema greu 

□ Un cop l‟any 

□ Un cop cada sis mesos i quan detectem un problema 

□ Cada trimestre i quan detectem un problema 

□ Un cop al mes i quan detectem un problema 

X Varis cops al mes i quan detectem un problema 

El personal encarregat de tenir cura dels animals quin tipus de formació té?  

La nostra forma és l‟experiència. Som tres persones fixes a la protectora: jo i dos treballadors que m‟ajuden amb les 

feines més mecàniques; després tenim l‟ajuda dels voluntaris i padrins.  

En el cas de que la tingui 

□ Li hem exigit, però no proporcionat 

□ Li hem exigit i proporcionat 

□ No li hem exigit, però la té/tenen 

Teniu límit d’estada dels animals? Per què? Com procediu? 

No, aquí hi cabem tots. Quan entra un animal o marxa perquè és acollit/adoptat o és queda amb nosaltres fins que 

la seva salut li permet.  

Col·laboreu o teniu alguna mena de campanya respecte a l’esterilització d’animals de companyia? Rebeu 

algun tipus d’ajuda que us recolzi per conscienciar o actuar? 

Esterilitzem quan podem per temes econòmics i tenim el compromís dels adoptants. No rebem cap mena d‟ajuda, ja 

fa almenys dos legislacions que no rebem res ni hi ha la intenció de mirar res des de l‟Ajuntament de Lleida (La 

Paeria), anteriorment si que hi va haver una encarregada del departament de Medi Ambient que s‟hi va involucrar 

bastant, però des de llavors res. 

Sota la vostra experiència... 
 
Teniu la impressió de que hi ha consciència i coneixement dels vostres centres i el vostre paper? 
No el suficient, tot i així, les poques persones que si que saben realment quin és el nostre objectiu i la nostra feina 
ens ajuden i suporten moltíssim. Ara, ficar-te una frase a una xarxa social dient que ho fas molt bé però que no és 
plantegi venir a ajudar o apadrinar cap gos... la conscienciació encara no és la necessària. 
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Creieu que la població té una bona idea i valoració de vosaltres? Per què? 
La que coneix la nostra feina si, perquè veuen la feina real que fem.  
 
Heu notat algun canvi respecte a la quantitat d’adopcions i abandonaments aquests últims anys valorar les 
dificultats econòmiques vigents de la població? 
Més abandonaments: gent que han hagut de tornar al seu país, pèrdua de pisos... 
Les adopcions s‟estan mantenint.  
 
Com està patint el vostre sector i els animals al vostre càrrec les retallades econòmiques? Heu hagut de 
canviar alguna cosa per adaptar-vos a aquesta situació? 
Molt, ja que no tenim cap mena d‟ajuda de cap estament oficial, sort de les nostres ganes de treballar, els socis, 

padrins i gent que fan donatius. 

La solució és moure‟ns molt i participar en tota mena de fires i events.  

13.3 Enquesta a la població general  

Aquesta enquesta forma part d‟un estudi poblacional, amb l‟objectiu de valorar els coneixements sobre el món que 

envolta la protecció dels animals de companyia. És anònima i els seus resultats formaran part d‟un treball 

universitari d‟alumnes de cinquè de llicenciatura veterinària de la UAB, de forma que volem conèixer la vostra 

sincera i personal opinió. 

A continuació li plantejarem una sèrie de preguntes relacionades amb els gossos i les gosseres i ha de marcar amb 

una creu la opció que considereu en funció a cada qüestió. Si us plau llegeixi totes les opcions abans de marcar la 

que creieu vàlida perquè unes poden anul·lar a altres en determinades preguntes. 

Gràcies per la vostra participació. 

Edat de l‟/la enquestat/da: 

□ Menor de 18 anys 

□ 18 a 25 anys 

□ 26 a 39 anys 

□ 40 a 50 anys 

□ 51 a 60 anys 

□ Més de 60 anys 

Preguntes generals 

Considera necessària o útil la existència de protectores d’animals? 

□ Sí 

□ No 

 

Coneix la diferència entre protectora i gossera? 

□ Sí 

□ Crec que són sinònims 

□ No 

 

Prefereix comprar a adoptar? 

□ Sí 

□ No 

□ Indiferent, no tinc cap mena de preferència entre les dues opcions 

 

En cas de que la resposta anterior sigui “Sí”, per què? (podeu marcar una o vàries opcions) 
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□ Crec que sanitàriament ofereix més garanties 

□ Perquè jo vull un gos o gat d‟una raça concreta 

□ Perquè jo vull un gos o gat de poques setmanes de vida 

□ Altres:  

 

En cas de que la resposta sigui “No”, per què? (podeu marcar una o vàries opcions) 

□ No crec que sigui ètic pagar per un animal, ja que no es tracta d‟un objecte o bé material 

□ És una qüestió econòmica en el meu cas 

□ Crec que en aquests centres no viuen com cal i vull oferir a aquests animals una vida millor 

□ Prefereixo adoptar, però si no trobo la raça o l‟edat que busco compraria el que vull 

□ Altres: 

 

 

És soci o col·labora amb alguna associació relacionada amb l’àmbit animal? 

□ Sí 

□ No 

 

Ha adoptat mai algun animal? 

□ Sí 

□ No 

 

Si la seva resposta a la pregunta anterior ha estat “Sí”: 

□ No adoptaria de nou perquè no ha estat una bona experiència 

□ No adoptaria de nou per altres motius no relacionats amb la meva valoració del procés 

□ Sí tornaria a adoptar o ho recomanaria 

□ Altres:  

 

Què creu que fa el veterinari principalment en una protectora? 

□ Paper administratiu, ja que les gosseres, protectores i associacions ja tenen responsables encarregats de les 

tasques respecte als animals. 

□ Control dels animals a nivell sanitari i de benestar. 

□ Té un paper merament de vist i plau perquè el seu treball és realment la clínica de petits animals. 

 

Creu que les persones d’aquests centres en general cuiden bé aquests animals? 

□ Sí 

□ No 

□ NS/NC 

 

Creu que hi ha alguna llei que reguli aquests centres i el benestar necessari per aquests animals? 

□ Sí 

□ No 

□ NS/NC 

 

 
Preguntes Específiques al Reglament 
 

1) TINENÇA RESPONSABLE I PROTECCIÓ ANIMAL 

 

Com a propietari o posseïdor d’un animal de companyia pensa que està obligat a comunicar la desaparició de 

l’animal a l’ajuntament on estigui censat? 
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□ Sí 

□ No 

□ NS/NC 

 

En cas afirmatiu, existeix un termini? 

□ Sí, de 24h 

□ No, és il·limitat 

□ NS/NC 

 

Pensa que són infraccions (múltiple resposta): (Article 5) 

□ Fer donació d'un animal com a premi o recompensa 

□ Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals 

□ Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam 

□ No evitar la fugida d'animals 

□ Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat 

□ No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut 

□ Deixar el gos lligat a fora d‟un establiment  

□ Extirpar-li les ungles  

□ Tallar la cua  

 

Quins creu que són els requeriments necessaris per a centres de cria i establiments de venda d’animals? 

(múltiple resposta) (Article 24) 

□ Inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics  

□ Dur un llibre de registre (origen, identificació i destinació dels animals) 

□ Desparasitació  

□ Sense símptomes aparents de malaltia, ni ells ni els seus progenitors  

□ Servei veterinari propi o extern  

□ Esterilització  

□ Identificació 

□ Bones condicions de les instal·lacions  

□ Lliurar un document al comprador: identificació animal i nucli zoològic, necessitats, consells...  

 

Identificar el seu gos és: (Article 2, Capítol 2) 

□ Obligatori: cal transponder (“xip”) i censar a l’ajuntament  

□ Obligatori: cal censar a l‟ajuntament 

□ Opcional 

□ NS/NC 

 

Pensa que hi ha un termini establert de dies per recuperar el seu animal des del moment en què és avisat en 

cas que s’hagi extraviat? (Article 17) 

□ No, la legislació no ho contempla  

□ No, el període és indefinit 

□ Sí, menys de quinze dies 

□ Sí, més de quinze dies 

□ NS/NC 

 

Creu que les autoritats competents poden confiscar animals de companyia? (Article 16) 

□ Sí 

□ No 

□ NS/NC 
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2)  ENTRADA I ESTADA A LA PROTECTORA. Què faria si es troba un gos abandonat? 

 

Qui creu que és el responsable de la recollida d’un animal abandonat? (Article 16)  

□ La persona que se‟l troba 

□ L’ajuntament de la zona 

□ El centre d‟acolliment més proper 

□ NS/NC 

 

Pensa que és legal l’eutanàsia a les protectores? (Article 11) 

□ No, en cap cas 

□ No, excepte per motius humanitaris/ sanitaris 

□ Sí, tant per causes sanitàries/humanitàries com per motius econòmics. 

□ NS/NC 

 

3) ADOPCIÓ, CONSCIENCIACIÓ I MESURES CONTRA L‟ABANDONAMENT 

 

Quines característiques creu que ha de complir el procés per l’adopció d’un animal? (resposta múltiple) 

(Article 18) 

□ Ésser identificat correctament 

□ Desparasitació  

□ Vacunació 

□ Esterilització  

□ Document on es detallin necessitats higièniques i de benestar 

Creu que les campanyes de sensibilització envers la protecció dels animals de companyia corren a càrrec de: 

(Article 20) 

□ El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

□ Cada protectora, a través del donatius rebuts 

□ NS/NC 

 

 

 


