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Jornada: LA PROTECCIÓ DELS 
ANIMALS DE COMPANYIA

9 de juny de 2006, Consell Comarcal Pla de l’Estany

Experiència en el servei de gestió dels 
animals de companyia i campanyes de 
sensibilització a la comarca de la Selva

GESTIÓ DEL SERVEI

Índex

1. Localització
2. Instal·lació
3. Vehicles
4. Serveis 

Veterinaris
5. Personal
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Localització del CAAS
El Centre d’Acollida d’Animals a la 

Selva està situat en el terme 
municipal de Tossa de Mar 
(Selva - Girona), ubicat al bell 
mig del parc de “Sa Riera”. 

• No problemes de sorolls.
• No problemes d’olors.
• Al costat de la depuradora.
• Al costat de la deixalleria.
• A 1 km del centre del nucli

urbá.

Tossa – Lloret - Blanes

Superfície total: 1.200 m2 Superfície boxes: 425 m2

Capacitat aproximada: Superfície edifici: 150 m2

gossos: 120 Superfície pati exterior: 300 m2

gats: 30
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Vehicles i elements de recollida

1. Citroen Jumper, 
equipada amb gàbies 
fixes (capacitat per a 
6-8 gossos).

2. Ford Transit Connect
equipada amb gàbies 
plegables (capacitat 
per gossos).

3. Gàbies de captura i 
trasllat de gats

Instal·lacions per als animals
• 50 gàbies dobles per a 

gossos.
• 1 gàbia comuna per als 

gats. 
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1. Oficina d’atenció al públic.
– PC, internet, fax i fotocopiadora.
– Arxiu i registre d’expedients.

2. Sala de tractaments i serveis.
– Farmaciola
– Frigorífic
– Rentadora

3. Vestuaris i serveis.
4. Quiròfan veterinari
5. Magatzem eines i equipaments.
6. Magatzem aliments.
7. Cambra frigorífica.
8. Fosa de neteja i estació bombeig.
9. Equipaments de neteja

Instal·lacions de servei

Instal·lacions: pati d’esbarjo exterior

• Inversió 2005-2006
Enderrocament de les antigues 

instal·lacions de la protectora 
(abandonades des del 1997) i 
construcció del pati d’esbarjo.

Cost aproximat: 24.000 euros

Cessió gratuïta dels terrenys.:
Ajuntament de Tossa de mar

Construcción:
Mòdul de Taller d’Ocupació de 

Tossa de Mar.
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Personal propi del CC Selva

• 2 auxiliars de veterinària 
• 3 operaris 
(50% del personal amb coneixement de l'anglès i de l’alemany).
• 1 tècnic medi ambient

Funcionament servei d’acollida i atenció al públic:
365 dies/any

Dedicació compartida:
• Gerència, àrea de medi ambient, serveis generals, laboral, 

tresoreria, comptabilitat, servei de recaptació i servei de 
manteniment.

• Presència al CAAS: 3 dies per setmana.
• Servei urgències: permanent (Maçanet)
Programa zoosanitari i tractaments veterinaris, vacunacions, 

esterilitzacions, cures, control programa d’alimentació, relacions 
amb l’arxiu d’animals de companyia, identificació, eutanàsies, 
etc.

Personal extern: serveis veterinaris
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La gestió en dades

1. Servei de recollida d’animals de companyia.
2. Recuperacions d’animals perduts.
3. Adopcions d’animals abandonats.
4. Admistració i expedients.

Servei de recollida comarcal
• El servei de recollida d’animals 

s’activa a partir de l’avís dels  
ajuntaments, de la policia urbana, 
dels vigilants forestals o dels propis 
particulars.

• Dies de recollida: tots els dies 
laborables.

• Tipus de recollida: recollida via 
pública, zones no urbanes i dipòsits 
municipals.

GATS GOSSOS TOTALS

ANY 2001 122 724 846

ANY 2002 17 633 650

ANY 2003 149 671 820

ANY 2004 171 603 774

ANY 2005 181 760 941

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS: 

SEMPRE LA PRESÈNCIA DE DOS OPERARIS

941 animals recollits l’any 2005
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Conclusions sobre la recollida

• El factor “ciutat difusa” i 
especialment el vinculat a les 
segones residències és el més 
important.

• Una vegada més, l’aplicació dels 
ràtis obtinguts de les grans ciutats
emmascara la realitat, i perjudica 
notablement al municipis amb una 
presència significativa de segones 
residències.
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Animals recollits i retornats
• Únicament un 20% (186 gossos) dels 941 que s’han recollit i allotjat 

al CAAS varen ser animals perduts i retornats al seus propietaris, la 
resta: 
– 574 gossos abandonats.
– 181 gats ensalvatgits
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ANIMALS PERDUTS RETORNATS

20 % RETORNATS

80 % ABANDONATS

Consideració: cal la identificació

• El nombre creixent 
de retorns és 
proporcional al 
d’animals recollits 
identificats.

• La forma més 
efectiva per garantir 
el retorn de les 
mascotes és la 
identificació.
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Les adopcions: única alternativa

• L’any 2005 s’ha assolit el record d’adopcions, 
418 animals abandonats han trobat una nova 
llar. 
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ADOPCIONS

DESTINACIÓ ADOPCIONS

LA SELVA
37%

Espanya - UE
22%

Protectora Tossa
19%

Baix Empordà
3%

Gironés
3%

Maresme
2%

Altres comarques
14%

Protectora de Tossa de Mar:  19 % de les adopcions
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Baixes 2005
EXERCICI 2005

• L’exercici 2005 es va tancar amb 
257 baixes (162 gossos i 95 gats),
la major part son baixes per mort 
natural (cal tenir en compte que 
aquest animals sovint arriben en 
condicions irrecuperables).

• Únicament un 6% de les baixes 
produïdes atenen a eutanàsies 
fetes per manca d’espai, i la major 
part d’elles es van produir durant els 
primers mesos de l’any.

55%

23%

12%

4% 6% Mort Natural

Malaltia infecciosa

Conducta
Agressiva 
Animals molt vells

Manca d'espai

La mortalitat entre els gats és molt elevada, cal trobar formules 
per evitar  l’estada d’aquests animals ensalvatgits en el centre.

Baixes 2006: “eutanàsia zero”

53%

21%

16%

10% 0% Mort Natural

Malaltia infecciosa

Conducta
Agressiva 
Animals no aptes

Manca d'espai

EXERCICI 2006

• Des de finals del 2005 s’està
aplicant (sense obligació fins l’1 de 
gener de 2007) la eliminació
d’eutanasies atenent a raons que 
no siguin estrictament 
humanitàries.

EUTANASIA ZERO
Com?

Fomentant de les adopcions:

1. Adopcions nacionals. 
2. Convenis amb protectores 

d’Alemanya.

Inconvenient:

INCREMENT DELS COSTOS
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Pressupost del servei
Despeses

• Personal: 80.000 €
• Alimentació 10.000 €
• S. Veterinaris 30.000 €
• Funcionament 30.000 €

• Total: 150.000 €

Ingressos
• Ajuntaments: 110.000 €
• S. Veterinaris: 15.000 €
• CC Selva: 25.000 €
• Altres 0,00 €

Total: 150.000 €

Cost anual del servei: 150 €/animal recollit

1,00 € /habitant padró

2,00 €/ habitatge

Campanyes de sensibilització

1. Edició web interactiva del CAAS
2. Edició de material divulgatiu
3. Campanya RESELVA
4. Tallers a les escoles
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AFPAS
Associació pel foment de la protecció dels animals de la Selva

• L’associació neix per obtenir el reconeixement del 
DMA.

1. Entitat col·laboradora 
2. Finançament

• Composició: 
– Ajuntaments de la Selva
– Consell Comarcal.

• Objectius:
1. Foment de les adopcions dels animals allotjats al CAAS.
2. Difusió de la tinença responsable d’animals de companyia 

entre els ciutadans.

www.ccselva.org/caas/

• Gestió “on line” del servei 
comarcal:
– Actualització diària de 

tots els animals 
residents.

– Tramitació d’adopcions.
– Recerca d’animals.
– Gestió dels avisos de 

recollida.
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Quadern “tinença responsable”
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Pòsters: “La decisió és a les teves mans”

Pòsters: “La decisió és a les teves mans”
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Edició premsa local

RESELVA
Visites escolars al CAAS

• 1.560 alumnes
• 200 educadors
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RESELVA

Visites escolars al CAAS

Activitat gratuïta per als 
centres d’ensenyament de la 
comarca de la Selva.

•50% Diputació de Girona

•50% Consell Comarcal
Col·laboració Ajuntament de Tossa 

de Mar.

Nota: la subvenció de la 
Diputació és extensiva a tots 
els centres de la província.
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Tallers a les escoles

Campanya: passejades amb gos
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Pressupost Campanyes
Despeses

• Reselva: 12.000 €
• Edició material: 6.000 €
• Edició web 6.000 €
• Tallers escolars 3.000 €

• Total: 27.000  €

Ingressos
• DdGi: 6.000 €
• DMA: 1.480 €

Total: 7.480  €

Consideracions final: major grau d’implicació

1. Ajuntaments: major implicació en el compliment de les ordenances 
municipals i col·laboració en la gestió del servei de recollida.

2. Propietaris: compliment de la legislació vigent: cal identificar-los, registrar-
los, vigilar que no s’escapin, atendre’ls correctament.

3. Veterinaris: no és possible que surtin les mascotes (gossos i gats) dels 
consultoris sense identificar. Cal la implicació activa d’aquest sector 
professional tant vinculat en aquest tema.

4. CILMA: podria ser el marc més apropiat per tal de consensuar accions i 
actuacions a escala provincial: campanyes de sensibilització, col·laboració
entre administracions, sessions de formació als agents locals, etc.

5. DMA: Cal definir línies d’ajut adreçades a fomentar la gestió directa sobre 
els animals (identificació, esterilitzacions i adopcions).  

6. DMA: Es necessari afavorir les adopcions amb països comunitaris.
7. Protectores: Cal assolir una conducta més responsable per part de les 

protectores. 
– Tenir mascotes comporta alguna cosa més que sortir al carrer i 

alimentar als animals.
– Si tothom actues com cal, el centres no es trobarien saturats.


