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PRESENTACIÓ
El següent document pretén ser un instrument tècnic de gestió que ordeni i millori el conjunt
de mesures, d’accions i de recursos necessaris per a assolir els objectius d’un programa
integral d’atenció als animals de companyia, en el qual participin tots els agents socials de
Vilafranca que d’una manera o altra hi estiguin relacionats (entitats animalistes, clíniques
veterinàries, ajuntament, centre d’acollida, etc.). Cal treballar coordinadament i en la mateixa
direcció, sempre amb l’objectiu de millorar la convivència entre ciutadania i animals així com el
benestar animal. Aquesta guia és el fruit del treball participatiu que s’ha dut a terme entre
alguns d’aquests agents que voluntàriament van prestar el seu temps i la seva dedicació. A tots
ells primer que tot, vull mostrar el més sincer agraïment.
Anna Doblas
Regidora de Salut i Consum

INTRODUCCIÓ
En les darreres dècades, la incorporació dels animals de companyia als nuclis familiars, ha anat
acompanyada d’una preocupació i conscienciació cada cop més gran pel seu benestar, els seus
drets i la seva protecció. Cal recordar que quan parlem d’animals de companyia, segons la llei
de protecció dels animals, ens estem referint als gossos, als gats i a les fures. Aquesta distinció
caldrà tenir-la en compte sobretot quan parlem de les normatives que els afecten i també en
l’elaboració del pla.
L’Ajuntament de Vilafranca reconeix la gran importància del paper que juguen els animals a la
família, contribuint a l’equilibri de les relacions humanes, millorant la qualitat de vida i la salut
de les persones i afavorint les relacions personals.
Cal però que tots els propietaris i la ciutadania en general prenguin consciència de l’impacta
que generen dins l’àmbit urbà. Si bé per una banda cal aconseguir una major tolerància
davant la presència d’animals a la via pública, per altra banda, cal reduir la generació de
molèsties causades per conductes incíviques d’alguns propietaris com són les molèsties en
parcs públics, la presència d’excrements al carrer, les molèsties en comunitats de veïns a
causa especialment de lladrucs o de manca d’higiene. Aquest darrer aspecte, entronca
directament en aconseguir una major consciència dels propietaris d’animals de cara a millorarne el seu benestar, coneixent més a fons les necessitats pròpies de cada espècie, així com les
normatives que cal acomplir per a una tinença responsable.
Però sobretot el que serà fonamental per a l’èxit d’aquest pla, serà aconseguir disminuir les
dades relatives als abandonaments d’animals de companyia que es produeixen cada any a
Vilafranca, en primer lloc pel maltractament animal que això suposa i en segon lloc també, pel
gran cost econòmic que representa pel municipi.
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JUSTIFICACIÓ
Malgrat que des de fa molts anys, diferents serveis municipals s’han encarregat, des de
diferents vessants, de temes relacionats amb els animals de companyia, la impressió que té la
ciutadania és que en general, l’ens municipal no s’ocupa prou d’aquesta qüestió.
És ben cert també, que a pesar dels esforços i els programes que s’han destinat tant pel
foment de la tinença responsable com per disminuir els abandonaments, el cert és que les
dades no son gaire encoratjadores i que en els darrers anys hem pogut observar que de la
mateixa manera que augmentava el nombre de famílies que disposen d’animal de companyia,
augmenta el nombre d’abandonaments i també el nombre de queixes ciutadanes per
qüestions relacionades amb la tinença poc responsable.
Per altra banda, si bé fa uns anys, la població general de Vilafranca no mostrava un interès
gaire pal·les per les problemàtiques relacionades amb els animals, a banda de les molèsties
ocasionades pel mal comportament d’alguns propietaris, en els darrers cinc anys hem pogut
observar un cada cop més important nombre de persones sensibilitzades pel benestar dels
animals i la defensa dels seus drets.
Aquests dos aspectes ens van fer pensar que calia seure tots els sectors implicats en el tema i
decidir cap a on s’havien de destinar els recursos per millorar els objectius marcats i alhora
demanar la implicació del tercer sector que darrerament han mostrat la seva gran
predisposició a col·laborar activament en les polítiques de foment de la tinença responsable i
disminució dels abandonaments.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1. Millorar les condicions de vida dels animals de companyia que viuen a la ciutat.
2. Disminuir el nombre d’animals abandonats.
3. Augmentar els coneixements dels propietaris sobre tinença responsable d’animals de
companyia.
4. Harmonitzar la convivència entre les persones propietàries d’animals i la resta de
ciutadania.
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ANTECEDENTS. CRONOLOGIA DE FETS RELLEVANTS
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PROCÉS PARTICIPATIU EN EL MARC DE LA REDACCIÓ DEL
PLA
Quan l’Ajuntament de Vilafranca es planteja l’elaboració d’aquest pla, té molt clar que cal que
el document contempli una visió més àmplia que la dels tècnics municipals, per això ha estat i
continua sent imprescindible la participació dels diversos agents socials implicats en el tema.
És per aquest motiu que previ a la redacció del document es van realitzar dues sessions
participatives. Un cop aquest document compti amb el vist-i-plau de l’equip de govern, es
tornarà a enviar a la primera comissió participativa per tal que esmenin aquells aspectes que
no siguin correctes i finalment es portarà a l’aprovació del document.
Objectiu del Procés: determinar quines accions cal emprendre i quina prioritat considerem
que té cadascuna d’elles, per tal d’acomplir amb les línies estratègiques del pla.

1a JORNADA: 27 de novembre de 2015
CONTINGUT:
Breu repàs històric i situació actual dels programes i projectes que tenen a
veure amb els animals a la ciutat. A càrrec de Josep Maria Martí, regidor de
Territori, Serveis urbans i Medi Ambient, Núria Sanromà ,cap del Servei de
Salut i Consum i Lourdes Bohé, responsable de comunicació de la MIPG-CAAD.
Presentació de les línies estratègiques del pla i inici del treball en grup.
Disseny de projectes d’activitats per tal de donar compliment a les línies
estratègiques (treball en grups)
Posta en comú del treball en grups i creació d’una comissió de treball reduïda

PARTICIPANTS (PER ORDRE ALFABÈTIC)
NOM I COGNOMS
Núria Alié
Sandra Alsina
Judith Katherine Altamirano
Jaume Armengou
Lluís Artigas
Marta Ávila
Francisco Blanca
Lourdes Bohé

PROCEDÈNCIA
Gats de Vilafranca
Associacio Avagat
ADAP
Salut i Consum
ADAP
Vilafranca en Comú
Clínica Vilavet
CAAD Penedès
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Iñigo Campillo
Veronica Carbonero
Marina Caselles
Mònica Castillo
Montserrat Casulleras
VERO CHACÓN
Dolors Climent
Ruth Corominas
Anna Doblas
Lara Gallart
Natàlia García
Lucero del Mar Garcia
Toni Lagunas
Samuel Leal
Toni Llovet
Nuria López
Josep Maria Martí
José Martinez
Carmen Martinez
María Teresa Martínez
Montserrat Parera
Santiago Perez
Karin Pielanen
Beatriz Pina
Leonardo Anselmi Raffaeli.
Maria Ramírez
Silvia Robles
Maria Rodríguez
Maria Rodriguez
Xavier Rua
Núria Sanromà
Aleix Solans
Ona Tocavents
David Torres
Cristina Vázquez
Ton Vives

Centre Veterinari del Penedès
UASAVP
Gats de Vilafranca
Dog's for Live
Particular
CLÍNICA VETERINÀRIA DEL PENEDÈS (auxiliar veterinarània) i
UASAVP (vocal)
Gats de Vilafranca
Animal Rescue
Regidora de Salut i Consum
Gats de Vilafranca
Particular
UASAVP
Policia Local
Associació Animalista Libera!
Vilafranca en Comú
Vilafranca en Comú
Regidor Territori, Serveis Urbans i Medi Ambient
UASAVP
Associacio Avagat
Associacio Avagat
Salut i Consum
UASAVP
Veterinaris solidaris
CAAD Penedès
Fundación Franz Weber
Associacio Avagat
UASAVP
Associacio Avagat
UASAVP
Associació Animalista Libera!
Salut i Consum
Convivència i Mediació
ADAP
UASAVP
Gats de Vilafranca
Gats de Vilafranca
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METODOLOGIA DEL TREBALL EN GRUP
En arribar a la jornada, cada participant va rebre una carpeta amb un color de referència. En
total es varen assignar 5 colors. Un cop fetes les exposicions generals, les persones participants
es van agrupar segons els colors, constituint així, cinc grups de treball.
L’objectiu de cada grup era dissenyar, com a mínim, una activitat a dur a terme per a treballar
cadascuna de les línies estratègiques marcades. La imatge següent mostra el model de fitxa
que havien de complimentar els grups amb el disseny de les activitats:

RESULTATS
Entre tots els grups i a partir d’aportacions que van fer algunes entitats per escrit, es van
dissenyar un total de 47 activitats (Annex 1) responent a una o diverses línies estratègiques
marcades. Aquestes activitats, un cop analitzades i agrupades, van posar en evidència que calia
abordar els següents àmbits de treball:
1.
2.
3.
4.

Modificar les ordenances municipals per adaptar-les a la societat actual
Potenciar trobades entre els diferents sectors relacionats amb el tema
Intervenir, com a municipi participant, en les decisions de gestió del CAAD
Promocionar el cens, la identificació i l’esterilització
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5. Implementar accions regulars de vigilància, sanció i inspecció en l’àmbit de la tinença
responsable, la cria i les vendes il·legals.
6. Promoure la tinença responsable a través d’implementar accions d’educació als
propietaris d’animals
7. Promoure la inclusió de programes d’educació a les escoles
8. Augmentar la presència als mitjans de comunicació
9. Potenciar i millorar les àrees d’esbarjo per a gossos
10. Continuar treballant en la millora i ampliació de les colònies de gats al carrer
11. Buscar solucions a la problemàtica dels marcatges d’orina
Al final de la sessió es va demanar persones voluntàries per formar part d’una comissió de
treball més reduïda per continuar amb l’elaboració del pla.

2a JORNADA: 5 de febrer de 2016
CONTINGUT
Durant la segona jornada a la qual van assistir una comissió reduïda de persones, l’objectiu del
treball va ser conèixer les accions que havien sortit de la sessió anterior, discutir-les i valorarles per tal de prioritzar-les.

PARTICIPANTS (PER ORDRE ALFABÈTIC)
En aquesta segona jornada es va convocar totes les persones que s’havien ofert voluntàries
per continuar participant en una comissió més reduïda.
NOM
Jaume
Marta
Iñigo
Mónica
M. Dolors
Ruth
Natàlia
Antoni
Karin
Beatriz
Núria
David

COGNOMS
Armengou
Àvila
Campillo
Castillo
Climent
Corominas
García
Laguna
Pielanen
Pina
Sanromà
Torres

PROCEDÈNCIA
Salut. Ajuntament
Vilafranca en Comú
Centre Veterinari del Penedès
Dog's For Live
Gats de Vilafranca
Animal Rescue
Particular
Policia Local
Animal Rescue
CAAD Penedès
Salut. Ajuntament
UASAVP
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METODOLOGIA DEL TREBALL EN GRUP
En aquesta segona sessió es van presentar a tots els assistents un seguit de fitxes amb totes les
accions que havien dissenyat els grups de la primera sessió, agrupats segons els 11 àmbits de
treball. Per tal de facilitar conclusions es van lliurar a cadascú una fitxa per a cada àmbit on hi
constaven totes les accions proposades. A continuació presentem un model de fitxa:

L’objectiu de la graella era que, un cop feta la discussió en grup de cadascun dels àmbits i de
les accions, cada membre fes una valoració personal de la prioritat d’aquella acció en concret
en funció dels següents paràmetres:
1POC/5MOLT

1POC/5MOLT

IMPORTÀNCIA

VIABILITAT

1CAR/5BARAT 1BAIXA/5ALTA
COST ECONÒMIC

EFICÀCIA

Alhora, es van afegir aquelles accions que els participants de la segona jornada van considerar
que no havien sortit durant la primera i que calia incloure. Un cop acabada la sessió es van
recollir totes les fitxes, es van sumar totes les puntuacions i a partir del nombre de persones
que havien puntuat cada acció es va calcular la mitjana. D’aquest manera es va arribar a
l’obtenció d’un llistat en el qual les accions amb una puntuació més alta seran aquelles que
caldrà desenvolupar abans i en canvi, aquelles amb puntuació més baixa, caldrà analitzar-les
més acuradament i tornar a valorar la conveniència o no de tirar-les endavant.
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RESULTATS
A continuació presentem el resultat final amb les accions ordenades de major a menor
puntuació. Els diferents colors mostren l’àmbit al qual pertany l’acció. En l’annex 2 es poden
veure les puntuacions desglossades i agrupades per àmbits:

ÀMBITS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ORDENANCES MUNICIPALS
COORDINACIÓ ENTRE SECTORS
INTERVENIR EN GESTIÓ CAAD
IDENTIFICACIÓ/CENS/ESTERILITZACIÓ
VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I SANCIONS
EDUCACIÓ PROPIETARIS
EDUCACIÓ ESCOLES
MITJANS COMUNICACIÓ
ÀREES D'ESBARJO PER A GOSSOS
COLÒNIES GATS
MARCATGES ORINA

ÀMBIT
ACCIONS
1 Actualitzar Ordenances Municipals
8 Marqueting d'adopcions
3 Transparència informativa. Accés a les dades sobre entrades i estances
de gossos al CAAD
4 Cens complet d'animals domèstic
4 Campanya de control de la identificació i cens i esterilització
4 Campanya de microxip
4 Campanyes de control de cens, PPP i menors de 18 anys que en porten
3 Reclamar transparència dels comptes del CAAD
3 Col·laboració amb centres veterinaris
7 Campanya de sensibilització a infants
8 Major difusió des de l'Ajuntament
4 Campanyes d'esterilitzacions
2 Reunions informatives i participatives com aquesta cada pocs mesos
10 Identificació gats de les colònies
5 Promoure sancions a les persones que criin animals

MITJANA
19,40
19,00
18,58
18,42
18,20
18,09
18,08
18,00
17,50
17,36
17,22
17,18
17,10
17,09
17,00
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4 xerrades per conscienciar de la importància de la esterilització a aavv
2 Crear consorci: ajuntament, entitats, veterinaris, caad, aavv, botigues
sector
5 Crear una llista negra amb gent no apta per adoptar
7 Programa educatiu orientat a diferents àmbits(escoles, instituts)
7 Campanya educativa de tinença responsable d'animals per a
adolescents
8 Anuncis sobre tinença TV i mitjans locals
2 Document normes cíviques unificat entre entitats i clíniques
4 Campanya permanent de sensibilització a la ciutadania per no

17,00

abandonament i esterilització i microxip
6 Creació de la figura de l'agent cívic que informarien entre d'altres coses
de les mesures sobre els animals
5 Millor control dels gossos de què disposen els caçadors. Controls oficials

16,36

del benestar dels seus animals
Elaboració d'un reglament d'us
formar als alimentadors que no ho fan bé,
Campanya per fer respectar els gats de carrer i colònies
Assessorament de veterinaris a entitats animalistes
Agents de convivència (poden ser voluntaris) per tema excrements
Organitzar voluntaris per el manteniment de les àrees
Informació sobre els canvis a la moció presentada per Vilafranca en
Comú per part de l'equip de govern
Treball conjunt Entitats/CAAD
Xerrades d'educació per a propietaris que ja tenen animals
Convenis amb d'altres associacions que es facin càrrec de la resta de
colònies que no estan controlades.
educació animalista a través dels mitjans de comunicació (ràdio TV
trimestral)
Construir colònies de gats tancades (1 gran)
Actualització cens i implantació carnet animal de companyia
Separació de les àrees d'esbarjo per la mida dels gossos
Crear una colònia de gats a l'Espirall
Programa informatiu sobre animals i tot el que estigui relacionat a
radioTV Vilafranca. Presència als informatius de la temàtica animals
Fer colònia gats positius
visibilitzar el programa de gats de carrer que s'inclogui en els anuncis de
tinença

16,18
16,09
16,00
16,00
15,90
15,60
15,57

9
10
10
2
6
9
8
3
6
10
8
10
4
9
10
8
10
8

17,00
16,92
16,91
16,73
16,56
16,50

16,20

15,14
15,13
15,10
15,08
15,00
14,91
14,91
14,90
14,80
14,78
14,70
14,67

6 Sensibilitzar els propietaris de gossos sobre les colònies de gats pq els
gossos no aaquin els gats

14,60

Proposta de reconvertir les botigues d'animals de companyia en centres
d'adopció
9 Àrees d'esbarjo al centre o a la llosa

14,58
14,27
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6 Campanya informativa i pedagògica de sensibilització del procés
d'abandonament que viu un animals de companyia
6 Carnet gos cívic
11 Campanya de sensibilització per no posar sofre a les portes
11 Sofre al carrer(s'explica que no és tòxic pels animals)

13,90
13,60
13,00
11,78

ÀMBITS DE TREBALL I ACCIONS
A continuació desenvolupem cadascun dels àmbits de treball amb totes les accions
proposades. Es presenten unes fitxes que resumeixen les accions. Cada acció té la seva fitxa,
però en algun cas en que s’han considerat que eren molt similars, s’han agrupat dues accions
en una sola fitxa. La majoria de fitxes estan pendents de desenvolupar i aquesta tasca s’anirà
fent a mesura que es vagin tirant endavant. Els “agents implicats” seran els responsables de
desenvolupar el contingut de les accions. La “prioritat” mostra l’ordre de les accions segons la
puntuació que els va donar la comissió participativa. Per exemple, la fitxa “Elaboració d'un
reglament d'us dels espais” que forma part de l’àmbit Potenciar i millorar les àrees d’esbarjo
per a gossos, té una prioritat 1/26. Això significa que dins del seu àmbit és la que ha obtingut
major puntuació (1) i que en el conjunt de les 47 activitats proposades ha quedat en la posició
26. Per tant, en el desenvolupament del cronograma, s’intentarà que les accions amb una
puntuació de prioritat més baixa, siguin les primeres que es tirin endavant, tot i que caldrà
comptar també amb les possibilitat reals de cada moment.

MODIFICAR LES ORDENANCES MUNICIPALS PER ADAPTAR-LES A LA
SOCIETAT ACTUAL
Tant a nivell estatal com autonòmic, existeix un marc normatiu en relació als animals de
companyia que fa referència bàsicament a dos àmbits diferenciats: el benestar animal i tots els
aspectes relacionats amb la tinença d’animals potencialment perillosos. Així doncs, els
aspectes que tenen a veure amb la convivència a la ciutat i en les comunitats de veïns entre la
ciutadania i els animals, cal que siguin regulats des de les pròpies ordenances municipals.
En l’annex 3 hi ha un llistat de les principals normatives vigents actualment a Catalunya i a
Vilafranca.
A Vilafranca, fa molts anys que es disposa d’una Ordenança que regula la tinença responsable
i la protecció dels animals. L’actual text, va ser aprovat pel Ple Municipal del dia 15 de juny de
2004. L’any 2013 es van aprovar modificacions dels articles 26.1; 26.5; 34.1 i 35.1, tots ells
relacionats amb canvis en el règim sancionador.
L’actual ordenança està dividida en dos grans apartats:
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-

-

El primer és un recull d’aquells aspectes que ja es regulen en la Llei de Protecció dels
Animals i que són de competència municipal i s’amplia amb aquells aspectes que tenen a
veure amb les condicions de conducció dels animals a la via pública i d’higiene.
El segon, regula tots els aspectes de tinença d’animals perillosos, tal i com ja preveuen les
normatives de rang superior.

Una de les propostes que ha estat més consensuada en la comissió participativa ha estat la
necessitat de revisar l’ordenança i adaptar-la a la societat actual incloent-hi conceptes que el
2004 eren pràcticament inexistents com ara les colònies de gats ferals, els espais de lleure per
a gossos, l’educació de les mascotes, etc. Caldria doncs fer una revisió de les darreres
ordenances que hagin aprovat altres municipis, com pot ser el de Barcelona i elaborar una
proposta de modificació.
L’acció proposada és doncs la següent:
Acció

Línies
estratègiques
1 ,2, 3 i 4

Població
Prioritat
Indicadors
diana
Tota la
1/1
Actualitzar
població
de
Ordenances
Vilafranca,
Municipals
centres
veterinaris,
Criadors,
botigues de
venda
d’animals.
Descripció: Desenvolupament i aprovació d’un nou text d’ordenança
Any d’execució: 2017 (veure cronograma)

Espai
Ple
Municipal

Agents
implicats
Governació
Convivència
Salut
Policia Local
Comissió
participativa

POTENCIAR TROBADES ENTRE ELS DIFERENTS SECTORS
RELACIONATS AMB EL TEMA
Un programa com aquest només podrà tenir èxit si en l’elaboració de propostes i en el
posterior seguiment s’hi poden implicar tots els sectors que hi tenen alguna cosa a dir (entitats
animalistes, ajuntament, policia local, veterinaris, grups polítics, etc.). Cal escoltar-nos els uns
als altres per poder recollir tots els punts de vista i elaborar programes ben pensats.
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Le accions proposades són les següents:
Acció

Reunions
informatives i
participatives com
aquesta
quatrimestralment

Línies
estratègiques
1,2, 3 i 4

Població
diana
Persones i
professionals
sensibilitzats

Prioritat

Indicadors

Espai

1/13

Nombre de
trobades
anuals

Agents
implicats
Comissió
participativa

Descripció: Convocar la comissió participativa amb l’objectiu d’anar avaluant i millorant el Pla
Any d’execució: Anualment (veure cronograma)
Acció

Crear
consorci:
ajuntament,
entitats,
veterinaris,
caad, aavv,
botigues
sector

Línies
estratègiques
1,2, 3 i 4

Població
diana
Persones i
professionals
sensibilitzats

Prioritat

Indicadors

2/17

Nombre de
trobades
anuals

Espai

Agents
implicats
Comissió
participativa

Descripció:
Any d’execució: En fase d’estudi
Acció

Document
normes
cíviques
unificat entre
entitats i
clíniques

Línies
estratègiques
1

Població
diana
Veterinaris
i entitats
animalistes

Prioritat

Indicadors

3/22

Nombre de
trobades
anuals

Espai

Agents
implicats
Veterinaris,
entitats
animalistes,
CAAD

Descripció:
Any d’execució: 2018
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Acció

Assessorament
de veterinaris
a entitats
animalistes

Línies
estratègiques
1

Població
diana
Veterinaris
i entitats
animalistes

Prioritat

Indicadors

4/29

Nombre de
trobades
anuals

Espai

Agents
implicats
Veterinaris,
entitats
animalistes,
CAAD

Descripció:
Any d’execució: 2019

Acció

Proposta
de
reconvertir
les
botigues
d'animals
de
companyia
en centres
d'adopció

Línies
estratègiques
1 i2

Població
diana
Botigues
de venda
d’animals.

Prioritat

Indicadors

Espai

5/45

Nombre
d’establiments
acollits

Botigues
de venda
d’animals
o de
productes
per
animals de
companyia

Agents
implicats
Governació
Convivència
Salut
CAAD
Llocs de venda
d’animals

Descripció:
Any d’execució: En fase d’estudi

INTERVENIR, COM A MUNICIPI PARTICIPANT, EN LES DECISIONS DE
GESTIÓ DEL CAAD
A principis de la dècada del 2000, l’interès creixent de l’Ajuntament per a controlar la gestió dels
animals abandonats des de més a prop i des d’un concepte més integral va dur a plantejar la
necessitat de disposar d’un centre propi o compartit amb municipis del voltant per a la recollida i
la gestió dels temes de tinença responsable.
Així doncs, el març de 2003 va entrar en funcionament el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics
de l’Alt Penedès (CAAD). El projecte va néixer sota el paraigües de la Mancomunitat PenedèsGarraf i va comptar amb un gran suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Amb seu a
Vilafranca, el primer any donava servei a 19 municipis de l’Alt Penedès.
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Actualment el centre forma part de la Xarxa d´Atenció Local als animals de companyia de la
Diputació de
Barcelona.
L’any
2009
es
van
reformar
i
ampliar les instal·lacions per tal de millorar la capacitat iel benestar dels animals acollits
i
donar servei també als municipis del Garraf.
El CAAD representa una peça clau en la gestió dels animals abandonats així com de les colònies de
gats i del treball en processos de decomisos d’animals. Des del Servei de Salut s’ha rebut sempre
una gran col·laboració per part dels responsables del centre en totes les problemàtiques i en la
gestió del dia a dia.
L’objectiu d’aquest centre, a més de la recollida i manutenció dels gossos i gats abandonats, és
també dur a terme, conjuntament amb els municipis de la Mancomunitat adscrits, campanyes de
conscienciació i un abordatge més integral dels abandonaments, a l’hora que es pretén reduir al
màxim les eutanàsies i potenciar les adopcions d’animals abandonats.
Cal continuar treballant conjuntament amb el centre alhora que és necessari revisar els protocols
de comunicació entre Servei de Salut/Policia Local/CAAD i facilitar el traspàs d’informació relativa
als animals. Per altra banda, resta pendent poder treballar amb el centre programes que facilitin
la implicació de voluntariat.
Le accions proposades són les següents:

Acció

Transparència
informativa.
Accés a les
dades sobre
entrades i
estances
d’animals al
CAAD

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
CAAD
Ajuntament

Prioritat

Indicadors

Espai

1/3

Dades
mensuals de
Vilafranca:
Entrades per
tipus, per
identificació,
sortides

CAAD

Agents
implicats
Mancomunitat
CAAD
Salut
Comissió
participativa

Descripció: Alguns sectors d’entitats animalistes consideren que no tenen prou informació del treball
del CAAD. Caldrà buscar sistemes per fer més transparent la informació.
Any d’execució: Anualment (veure cronograma)
Acció

Transparència
dels comptes
del CAAD

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
CAAD
Ajuntament

Prioritat
2/8

Indicadors

Espai
CAAD

Agents
implicats
Mancomunitat
CAAD
Salut
Comissió
participativa

Descripció: Alguns sectors d’entitats animalistes consideren que no tenen prou informació del treball
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del CAAD. Caldrà buscar sistemes per fer més transparent la informació relativa a la comptabilitat.
Any d’execució: Anualment (veure cronograma)
Acció

Col·laboració
amb centres
veterinaris

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
CAAD
Ajuntament

Prioritat

Indicadors

Espai

3/9

Nombre
anual de
veterinaris
que han
col·laborat

CAAD

Agents
implicats
Mancomunitat
CAAD
Salut
Comissió
participativa

Descripció: Proposta de facilitar la col·laboració al CAAD mitjançant convenis o similar dels professionals
de veterinària del territori.
Any d’execució: Traslladar proposta al CAAD

Acció

Treball
conjunt
Entitats/CAAD

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
CAAD
Ajuntament

Prioritat
4/33

Indicadors

Espai

Agents
implicats
Mancomunitat
CAAD
Salut
Comissió
participativa

CAAD
Nombre
anual de
voluntaris
que passen
pel centre.
Nombre
d’hores
total del
voluntariat
Descripció: Proposta de facilitar la col·laboració al CAAD mitjançant convenis o similar de les entitats
animalistes.
Any d’execució: Traslladar proposta al CAAD

PROMOCIONAR EL CENS, LA IDENTIFICACIÓ I L’ESTERILITZACIÓ
La majoria d’experts coincideixen a afirmar que la clau per a fer disminuir el nombre d’animals
abandonats està en dur a terme polítiques molt més estrictes en relació a la identificació dels
animals i també en quant a l’esterilització. Tanmateix, si bé la identificació ja disposa d’un marc
normatiu molt ben regulat i per tant, resulta més senzill desenvolupar programes per a
fomentar-ne la pràctica i l’obligatorietat a partir de la vigilància, pel què fa a l’esterilització,
caldria estudiar si les competències municipals permeten establir algun tipus d’obligatorietat,
si més no pel què fa als perillosos, ja que la seva cria per part de particulars està prohibida.
En quant al foment de l’esterilització, entre els anys 2005 i 2010, el CAAD conjuntament amb
cadascun dels municipis que en formem part van dur a terme anualment campanyes de
subvenció del 50% del cost de l’esterilització. Aquest programa es va interrompre per
qüestions de disponibilitat pressupostària. Potser caldria valorar la possibilitat de tornar-lo a
implantar.
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Pel què fa als Cens Municipal d’Animals de Companyia, es tracta d’un registre que els municipis
han de tenir obligatòriament, tot i que no es pot censar cap animal que no estigui microxipat.
Així doncs, els propietaris d’animals de companyia (gossos, gats i fures), estan obligats primer a
microxipar-los i després a inscriure’ls al registre del cens municipal.
Per la seva banda, els municipis estan obligats a incloure al registre general de Catalunya tots
els animals censats al municipi. A la pràctica tot aquest embolic es tradueix en què:
Els municipis de Catalunya, des de principis dels anys 90 van anar desenvolupant sistemes de
registre municipals, ja que la Generalitat no disposava de cap registre general.
Posteriorment, la Generalitat ha fet diversos intents de posar a l’abast eines informàtiques als
municipis que servissin per unificar els censos, però aquestes eines, fins fa pocs anys, tampoc
no acabaven de funcionar correctament per a les necessitats de cada municipi. El darrer
aplicatiu que ha creat la Generalitat ha estat l’ANICOM i aquesta vegada ha obligat a tots els
municipis a utilitzar-lo.
L’objectiu de l’ANICOM és que qualsevol municipi pugui consultar les dades dels animals
trobats abandonats, encara que no pertanyin al seu municipi.
Per altra banda, quan es va aprovar l’obligatorietat de la identificació dels animals, donat que
aquesta pràctica l’han de dur a terme veterinaris col·legiats, va ser el Col·legi Oficial de
Veterinaris qui va desenvolupar i mantenir una base de dades general de tots els animals
microxipats (AIAC). Aquesta hauria estat doncs l’eina informàtica a la qual haurien d’haver
tingut accés la Generalitat i els municipis per tal de no haver de duplicar registres, però mai no
hi ha hagut una entesa definitiva entre Generalitat i Col·legi de Veterinaris per disposar
d’aquesta base de dades.
El principal sistema d’identificació és el de la implantació a l’animal d’un microxip homologat.
Aquest acte veterinari té un cost relativament econòmic però els usuaris acaben pagant entre
30 i 50€ donat que el preu inclou també les despeses de gestió i manteniment de la base de
dades dels microxips. Des de fa uns anys, el col·legi de Veterinaris va posar a disposició dels
municipis una consulta molt limitada de microxip a un cost d’uns 300€ anuals per municipi. La
consulta només permet introduir un número de microxip d’un animal i veure les dades de
contacte del seu propietari. Serveix, per tant, per a la cerca de propietaris d’animals perduts o
abandonats.
Amb tot aquest panorama, algunes clíniques veterinàries, d’acord amb els responsables de
l’ANICOM van arribar a l’acord de poder implantar microxips a un cost molt més econòmic
(entre 5 i 10€) amb la diferència que, en comptes d’inscriure’ls a l’AIAC, l’inscriurien
directament a l’ANICOM, sempre amb el permís del municipi, ja que és aquest qui té la
potestat d’incloure animals.
A Vilafranca, l’Ajuntament va acceptar de donar aquest permís i així doncs, en aquests
moments hi ha animals de Vilafranca inscrits a l’ANICOM a través de veterinaris. L’any 2015
vam fer una exportació de tots els animals d’alta al cens municipal a l’ANICOM i a partir de l’1
de gener del 2015, s’hauria d’utilitzar l’ANICOM per anar introduint les noves altes. A la
pràctica, com que es tracta d’un procediment més feixuc, quan venen persones a donar d’alta
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un animal, es fa fotocòpia de la documentació per posteriorment introduir-la a l’ANICOM, però
a causa de l’elevat volum de feina del servei, portem 1 any de retràs en l’entrada de dades,
cosa que provoca que en aquests moments no disposem d’un cens municipal fiable.
Les accions proposades són les següents:
Acció

Creació
d’una línia
d’ajuts a
entitats
animalistes

Línies
estratègiques
2

Població
diana
Propietaris
d’animals
de
companyia

Prioritat

Indicadors

1/4

Nombre
d’altes i
baixes
anuals

Espai

Agents
implicats
Salut
Anicom
AIAC

Descripció: ajuts econòmics a les entitats que presentin projectes de programes que estiguin en
consonància amb els objectius d’aquest àmbit
Any d’execució: 2017 (veure cronograma)

Acció

Cens
complet
d'animals
domèstics

Línies
estratègiques
2

Població
diana
Propietaris
d’animals
de
companyia

Prioritat

Indicadors

1/4

Nombre
d’altes i
baixes
anuals

Espai

Agents
implicats
Salut
Anicom
AIAC

Descripció:
Any d’execució: 2016
Acció

Campanya
de control
de la
identificació
i cens i
esterilització

Línies
estratègiques
2

Població
diana
Propietaris
d’animals
de
companyia

Prioritat

Indicadors

2/5
3/6

Nombre
d’altes i
baixes anuals
Nombre
anual
d’esterilitzats
Nombre de
denúncies
per no
microxip
Nombre
d’abandonats
sense
identificar

Campanya
de microxip

Espai

Agents
implicats
Salut
Entitats
animalistes
CAAD
Veterinaris

Descripció:
Any d’execució: Anualment en col·laboració amb el CAAD
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Acció

Campanyes
de control
de cens de
PPP i
menors de
18 anys
que en
porten

Línies
estratègiques
1, 2, 3 i 4

Població
diana
Propietaris
d’animals
potencialment
perillosos

Prioritat

Indicadors

4/7

Nombre
d’altes i
baixes
anuals
Nombre de
denúncies
per no
llicència
Nombre de
perillosos
abandonats

Espai

Agents
implicats
Salut
Entitats
animalistes
CAAD
Veterinaris
Criadors

Espai

Agents
implicats
Salut
Entitats
animalistes
CAAD
Veterinaris
Criadors

Descripció:
Any d’execució: 2017 (veure cronograma)
Acció

xerrades per
conscienciar
de la
importància
de la
esterilització
a aavv

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
Propietaris
d’animals

Prioritat

Indicadors

5/16

Nombre
anual
d’esterilitzats

Descripció:
Any d’execució: 2018
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Acció

Campanya
permanent de
sensibilització
a la ciutadania
per no
abandonament
i esterilització i
microxip

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
Propietaris
d’animals

Prioritat

Indicadors

6/23

Nombre
d’altes i
baixes anuals
Nombre de
denúncies
per no
microxip
Nombre
d’abandonats
sense
identificar
Nombre
anual
d’esterilitzats

Espai

Agents
implicats
Salut
Entitats
animalistes
CAAD
Veterinaris
Criadors

Descripció:
Any d’execució: Any d’execució: Traslladar proposta al CAAD
Acció

Actualització
cens i
implantació
carnet animal
de companyia

Línies
estratègiques
1, 2, 3 i 4

Població
diana
Propietaris
d’animals

Prioritat

Indicadors

7/38

Nombre
d’altes i
baixes
anuals
Nombre de
carnets
expedits

Espai

Agents
implicats
Salut
Entitats
animalistes
CAAD
Veterinaris
Criadors

Descripció: Es tracta d’un carnet que només s’expediria si es pot comprovar que l’animal i el seu
passejador son respectuosos amb les altres persones, amb els animals i amb l’entorn.
Any d’execució: 2019

IMPLEMENTAR ACCIONS REGULARS DE VIGILÀNCIA, SANCIÓ I
INSPECCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA TINENÇA RESPONSABLE, LA CRIA I LES
VENDES IL·LEGALS.
Durant el transcurs de les jornades participatives, moltes de les propostes que van sorgir, van
estar relacionades amb l’àmbit de la vigilància policial i les sancions. En aquest sentit, cal dir
que si bé l’Ajuntament ja desenvolupa la vigilància i la potestat sancionadora en l’àmbit de les
molèsties que ocasionen els propietaris d’animals de companyia a la via pública i també, en
habitatges particulars, manca dur a terme un control més estricte de la venda d’animals de
forma irregular, de criadors il·legals i d’abandonament intencionat d’animals.
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A tall d’exemple, l’Ajuntament, durant el 2015 ha incoat 43 expedients sancionadors i i 15
expedients informatius per diversos temes relacionats amb la tinença d’animals.
Sancions 2015 per Tinença d'animals
Diverses (TA)
No dur l'animal identificat
No proporcionar a l'animal les condicions necessàries
No recollir els excrements
Portar el gos perillós deslligat i/o sense morrió
Tenir animals que causen molèsties
TOTAL

12
1
2
5
6
17
43

Per altra banda, caldria disposar de protocols d’actuació entre CAAD, policia local/ajuntament,
mossos d’esquadra i cos d’agents forestals per a gestionar aquests aspectes. Les propostes en
aquest àmbit doncs haurien de començar per dur a terme formació específica per a la policia
local i establir acords d’actuació.
Les accions proposades són les següents:
Acció

Promoure
sancions a
les
persones
que criïn
animals

Línies
estratègiques
1i2

Població diana

Prioritat

Indicadors

Criadors/venedors
il·legals d’animals

1/15

Nombre de
denúncies
anuals

Espai

Agents
implicats
Policia Local
Mossos
d’Esquadra
Agents
Forestals
Governació
Salut
Mancomunitat
(CAAD)

Descripció:
Any d’execució: 2019
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Acció

Crear una
llista
negra
amb gent
no apta
per
adoptar

Línies
estratègiques
1i2

Població diana

Prioritat

Indicadors

Persones que
han estat
denunciades
per
maltractament
animal o per
abandonament

2/18

Nombre de
denúncies
anuals

Espai

Agents
implicats
Governació
Mancomunitat
(CAAD)
Policia Local
Mossos
d’Esquadra
Agents
Forestals
Salut

Observacions: per tal de tirar endavant aquesta acció caldrà valorar com aplicar-la segons la normativa
vigent
Any d’execució: En fase d’estudi

Acció

Millor
control
dels gossos
de què
disposen
els
caçadors.
Controls
oficials del
benestar
dels seus
animals

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
Caçadors

Prioritat

Indicadors

3/25

Nombre de
denúncies
anuals

Espai

Agents
implicats
Governació
Policia Local
Mossos
d’Esquadra
Agents
Forestals
Salut

Observacions: per tal de tirar endavant aquesta acció caldrà valorar com aplicar-la segons la normativa
vigent
Any d’execució: 2020

PROMOURE LA TINENÇA RESPONSABLE A TRAVÉS D’IMPLEMENTAR
ACCIONS D’EDUCACIÓ ALS PROPIETARIS D’ANIMALS
El servei de Salut de l’Ajuntament i també moltes vegades la Policia Local i el Servei de
Convivència i Mediació, som els receptors de denúncies i queixes veïnals o de la via pública
que en la majoria de casos venen motivades per la manca d’experiència dels propietaris en
tenir cura de l’animal que tenen a casa. Així es produeixen molèsties per lladrucs, per
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presència d’excrements i orins, i tot i que en molta menys freqüència, també algunes queixes
per maltractament animal. Totes les persones que van participar a les jornades van estar
d’acord en considerar que calia desenvolupar programes per arribar a donar eines a la
ciutadania que els ajudin a tenir cura dels seus animals sense molestar a les altres persones i
afavorint el benestar del propi animal. Caldrà doncs desenvolupar programes en aquest sentit.
Les accions proposades són les següents:
Acció

Creació de la
figura de
l'agent cívic
que
informarien
entre d'altres
coses de les
mesures
sobre els
animals

Línies
estratègiques
1, 2, 3 i 4

Població
diana
Propietaris
d’animals
de
companyia

Prioritat

Població
diana
Propietaris
d’animals
de
companyia

Prioritat

Indicadors

1/24
2/30

Espai
Via
pública

Agents
implicats
Salut
Policia Local
CAAD
Entitats
animalistes

Agents de
convivència
(poden ser
voluntaris)
per tema
excrements
Descripció:
Any d’execució: En fase d’estudi

Acció

Xerrades
d'educació

Línies
estratègiques
1, 2, 3 i 4

3/34

Indicadors

Espai
Escorxador
o similar

Agents
implicats
Salut
Policia Local
CAAD
Entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: 2018
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Acció

Sensibilitzar
els
propietaris
de gossos
sobre
les
colònies de
gats perquè
els gossos
no ataquin
els gats

Línies
estratègiques
1, 3 i 4

Població
diana
Propietaris
d’animals
de
companyia

Prioritat

Indicadors

Espai

4/44

Nombre
d’intervencions
als mitjans de
comunicació
sobre el tema

Mitjans de
comunicació
i xarxes
socials

Agents
implicats
Salut
Policia Local
CAAD
Entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: 2018

Acció

Campanya
informativa i
pedagògica de
sensibilització
del procés
d'abandonamen
t que viu un
animals de
companyia

Línies
estratègique
s
2

Població
diana

Priorita
t

Indicadors

Espai

Agents
implicats

Propietari
s
d’animals
de
companyi
a

5/47

Nombre
d’intervencion
s als mitjans
de
comunicació
sobre el tema
Nombre
d’animals
abandonats

Mitjans de
comunicaci
ó i xarxes
socials

Salut
Policia
Local
CAAD
Entitats
animaliste
s

Descripció:
Any d’execució: 2018
Acció

Carnet gos
cívic

Línies
estratègiques
1,3 i 4

Població
diana
Propietaris
d’animals
de
companyia

Prioritat

Indicadors

6/48

Nombre de
carnets
expedits
sobre
nombre de
gossos
censats

Espai

Agents
implicats
Salut
Policia Local
Entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: 2019
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PROMOURE LA INCLUSIÓ DE PROGRAMES D’EDUCACIÓ A LES
ESCOLES
Des de fa molts anys, s’han fet petits intents d’introduir activitats o tallers de tinença
responsable a les escoles de Vilafranca. En un primer moment, la Diputació de Barcelona va
elaborar un material que es podia utilitzar per fer tallers, i es va oferir la possibilitat a les
escoles de demanar-lo. La realització anava a càrrec de voluntaris de l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de l’Alt Penedès. Però es va tractar d’una activitat que mai va tenir gaire
demanda.
Amb la creació del CAAD, es va pensar que oferir una activitat de tinença que anés
acompanyada d’una visita a les instal·lacions i, per tant als animals que hi són albergats, podia
tenir més èxit. En un primer moment l’Ajuntament es feia càrrec del cost dels autocars i el
CAAD assumia la visita. Quan l’Ajuntament va deixar d’assumir aquest cost, la demanda va
anar baixant, també pel fet que ni el CAAD ni l’ajuntament han dut a terme una bona promoció
d’aquesta activitat.
Tot i així, cal tenir en compte que, la gran oferta d’activitats a les quals tenen abast els centre
educatius, fa que alguns temes mai siguin prioritaris i la tinença responsable, històricament ha
estat un d’aquests.
En aquest sentit, serà fonamental la implicació de les entitats animalistes. Les accions
proposades són les següents:
Acció

Campanya de
sensibilització
a infants

Línies
estratègiques
1, 2, 3 i 4

Població
diana
Infants

Prioritat

Indicadors

Espai

1/10

Nombre
d’activitats de
sensibilització,
nombre
d’infants que
han participat

Escoles,
esplais, i
llocs de
lleure
infantil

Agents
implicats
Salut
CAAD
Entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: 2020
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Acció

Programa
educatiu
orientat a
diferents
àmbits(escoles,
instituts)

Línies
estratègiques
1, 2, 3 i 4

Població
diana
Infants i
adolescents

Prioritat

Indicadors

Espai

2/19

Nombre
d’activitats
de tallers,
nombre
d’alumnes
que han
participat

Escoles de
primària i
secundària

Agents
implicats
Salut
CAAD
Entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: 2017 (veure cronograma)
Acció

Campanya
educativa de
tinença
responsable
d'animals per
a adolescents

Línies
estratègiques
1, 2, 3 i 4

Població
diana
Adolescents

Prioritat

Indicadors

Espai

3/20

Nombre
d’activitats
de tallers,
nombre
d’alumnes
que han
participat

Escoles de
secundària,
batxillerat,
cicles
formatius,
prelaborals,
etc

Agents
implicats
Salut
CAAD
Entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: 2020

AUGMENTAR LA PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Els mitjans de comunicació, com no pot ser d’una altra manera seran claus cada vegada que es
duguin a terme campanyes específiques, però també cal comptar-los com un recurs molt
valuós de sensibilització, proposant la seva implicació a nivell de programació. Seria bo que a
nivell de la ràdio o la televisió local es plantegessin la possibilitat de realitzar programes
adreçats al públic sensible als animals de companyia (programes per fomentar les adopcions,
per ajudar a propietaris en l’educació i la cura dels seus animals, etc.) Aquí una vegada més pot
ser clau la implicació de les entitats animalistes.
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Les accions proposades són les següents:
Acció

Marqueting
d'adopcions

Línies
estratègiques
1i2

Població
diana
Població
general

Prioritat

Indicadors

1/2

Nombre
d’animals
adoptats

Prioritat

Indicadors

2/11

Tots

Prioritat

Indicadors

3/21

Tots

Espai

Agents
implicats
Salut
CAAD
Veterinaris,
entitats
animalistes

Espai

Agents
implicats
Salut
CAAD
Veterinaris,
entitats
animalistes

Espai

Agents
implicats
Salut
CAAD
Veterinaris,
entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: Traslladar proposta al CAAD

Acció

Major difusió
des de
l'Ajuntament

Línies
estratègiques
1, 2, 3, 4

Població
diana
Població
general

Descripció:
Any d’execució: Anualment (veure cronograma)

Acció

Anuncis sobre
tinença TV i
mitjans locals

Línies
estratègiques
1, 2, 3, 4

Població
diana
Població
general

Descripció:
Any d’execució: 2018
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Acció

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
per Vilafranca
en comú per
part de
l'equip de
govern

Línies
estratègiques
1, 2, 3, 4

Població
diana
Població
general

Prioritat

Indicadors

4/32

Tots

Població
diana
Població
general

Prioritat

Indicadors

5/36

Tots

Espai

Agents
implicats
Salut
Ple Municipal

Espai

Agents
implicats
Salut
CAAD
Veterinaris,
entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: Anualment

Acció

educació
animalista a
través dels
mitjans de
comunicació
(ràdio TV
trimestral)

Línies
estratègiques
1, 2, 3, 4

Descripció:
Any d’execució: 2018
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Acció

Programa
informatiu
sobre animals
i tot el que
estigui
relacionat a
radioTV
Vilafranca.
Presència als
informatius
de la temàtica
animals

Línies
estratègiques
1, 2, 3, 4

Població
diana
Població
general

Prioritat

Indicadors

6/41

Tots

Població
diana
Població
general

Prioritat

Indicadors

7/43

Tots

Espai

Agents
implicats
Salut
CAAD
Veterinaris,
entitats
animalistes

Espai

Agents
implicats
Salut
CAAD
Veterinaris,
entitats
animalistes

Descripció:
Any d’execució: 2018

Acció

visibilitzar el
programa de
gats de carrer
que s'inclogui
en els anuncis
de tinença

Línies
estratègiques
1, 2, 3, 4

Descripció:
Any d’execució: 2018

POTENCIAR I MILLORAR LES ÀREES D’ESBARJO PER A GOSSOS
Durant molts anys aquesta havia estat una demanda insistent per part de moltes persones
propietàries d’animals que mica en mica s’han anat desenvolupant en la majoria de ciutats
catalanes i, en aquest sentit Vilafranca havia quedat enrere. En alguna ocasió, els projectes de
creació d’aquestes zones havien estat aturats perquè no es veien clars des de les mateixes
AAVV.
Des de finals del 2015 els Serveis Urbanístics estan desenvolupant diversos projectes que
alguns ja s’han posat en marxa. Hauria estat necessari que el treball fos més transversal i
comptés amb la participació dels serveis que patim la problemàtica dels gossos al carrer (Salut,
Policia Local, serveis urbans). Tanmateix, com que no es va fer d’un bon inici, caldrà fer-ho ara
per la qual cosa és molt important desenvolupar un reglament d’ús consensuat també amb la
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comissió participativa i que s’hauria d’incloure a la possible modificació de les ordenances de
tinença responsable.
Les accions proposades han estat les següents:

Acció

Elaboració
d'un
reglament
d'us dels
espais

Línies
estratègiques
1i4

Població
diana
Usuaris/es
dels espais

Prioritat

Indicadors

Espai

1/26

Núm.
Queixes,
denúncies i
sancions
per mal ús
durant 1
any

Zona
d’esbarjo

Agents
implicats
Governació
Convivència
Salut
Policia Local
Comissió
participativa

Descripció: redacció i aprovació d’un reglament que determini les condicions d’ús d’aquests espais per
tal de millorar la convivència.
Cost econòmic: de recursos humans (pendent de valorar)
Any d’execució: 2017 (veure cronograma)
Acció

Organitzar
voluntaris
per el
manteniment
de les àrees

Línies
estratègiques
1i4

Població
diana
Usuaris/es
dels espais

Prioritat

Indicadors

Espai

2/31

Núm.
Queixes,
denúncies i
suggeriments
dels usuaris
durant 1 any

Zona
d’esbarjo

Agents
implicats
Convivència
Participació i
voluntariat
Salut
Policia Local
Comissió
participativa

Descripció: a través de les mateixes entitats animalistes realitzar un seguiment d’aquests espais, un cop
s’hagi aprovat el reglament d’ús. La seva funció seria informar als usuaris i recollir queixes i
suggeriments.
Any d’execució: 2018
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Acció

Separació
de les
àrees
d'esbarjo
per la
mida dels
gossos

Línies
estratègiques
1i4

Població
diana
Usuaris/es
dels espais

Prioritat

Indicadors

Espai

3/39

Núm.
Queixes,
denúncies i
suggeriments
dels usuaris
durant 1 any

Zones
d’esbarjo

Agents
implicats
Urbanisme
Salut
Comissió
participativa

Descripció: un dels problemes que manifesten els usuaris d’aquestes zones és que a vegades els animals
de mida més gran molesten o espanten als petits. Si es disposa d’àrees suficientment grans, es podrien
dissenyar amb dos espais diferenciats, un per a animals de més de 10 kg i un altre per animals de menys
de 10 kg.
Any d’execució: En fase d’estudi
Acció

Àrees
d'esbarjo
al centre o
a la llosa

Línies
estratègiques
1i4

Població
diana
Usuaris/es
dels espais

Prioritat
4/46

Indicadors

Espai
Zones
d’esbarjo

Agents
implicats
Urbanisme

Descripció: Es proposa que en el desenvolupament de la llosa del tren s’hi inclogui una àrea d’esbarjo
propera al centre de la vila.
Any d’execució: En fase d’estudi

CONTINUAR TREBALLANT EN LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE LES
COLÒNIES DE GATS AL CARRER
La presència de gats al carrer ha estat sempre força freqüent a Vilafranca, com a la majoria de
municipis. La proliferació d’aquestes colònies es produeix perquè hi ha veïns que els
alimenten. S’entra així en una cadena en la qual, com més aliment tenen més es reprodueixen
i com més es reprodueixen, més aliment se’ls proporciona.
La problemàtica que se’n deriva és diversa:
•
•

Es creen controvèrsies entre els veïns que els alimenten i els veïns que hi estan en contra.
El fet d’alimentar-los sovint fa que s’embrutin els carrers
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•
•
•

Els gats presenten un deficient estat sanitari que pot representar, en alguns casos un
problema de salut pública.
Quan estan en zel encara provoquen més conflictes ja que els mascles marquen el territori
amb orina, es barallen amb altres mascles, i fan miols durant tota la nit que alteren el son
del veïnatge.
La gran capacitat reproductiva fa que les colònies incontrolades vagin augmentant de mida
i per tant la problemàtica que se’n deriva.

Des de finals de l’any 2004, la resposta municipal a la problemàtica de la presència de gats en
espais urbans passa pel control de la disponibilitat de l’aliment i per la creació de colònies de
gats controlades, tot reconeixent el valor dels gats a com a vectors pel control d’altres animals
molestos (rosegadors).
A nivell qualitatiu, el 2010 va suposar un salt força important en la millora de la gestió dels gats
de colònies. Finalment a Vilafranca alguns voluntaris i voluntàries de les colònies es van
organitzar en una associació legalment constituïda, anomenada Gats de Vilafranca, cosa que
els ha permès disposar d’ajuts d’altres entitats a part de l’Ajuntament, i més independència en
la gestió de les colònies.
L’Ajuntament de Vilafranca signa convenis de col·laboració amb aquesta entitat, mitjançant els
quals, l’associació es compromet a fer-se càrrec de les colònies de la via pública, i a intervenir
per tal de solucionar els problemes que se’n puguin derivar, a través d’actuacions educatives i
de mediació. Per la seva banda, l’Ajuntament fa una aportació econòmica anual a l’associació,
per sufragar una part de les despeses que els ocasioni aquesta gestió. A més, l’ajuntament
finança totes les esterilitzacions dels gats que captura l’associació i que són intervinguts al
CAAD Penedès Garraf, així com alguns acondicionaments de les colònies.
Durant tots els anys del programa, s’han controlat 482 gats, un 17% dels quals se’ls ha hagut
de practicar l’eutanàsia per patir algun tipus de patologia o bé per ser portador de Felv o Fiv
En els darrers anys, la tendència de l’associació ha estat desenvolupar colònies grans (Bosquet
1, Bosquet 2 i Cal Berger) i anar-hi concentrant els gats de carrer un cop esterilitzats. La gestió
d’aquestes colònies, si bé facilita les coses als voluntaris, també les considerem un perill doncs
representen un reclam a l’hora d’abandonar gats. En aquests últims temps, l’associació
reclama que es tanquin les colònies perquè els gats, tot i que disposin d’espai suficient, no
puguin sortir a fora i no en puguin entrar de nous.
Aquesta qüestió es va plantejar en les jornades participatives i els representants d’altres
entitats animalistes van estar d’acord en el fet que pot ser una bona solució. Com a servei
pensem que aquest tema s’hauria de consensuar amb els tècnics forestals de la Generalitat i
valorar si ho hauríem de convertir en un nucli zoològic. Per altra banda, caldria també valorar
el cost d’aquesta intervenció.
Paral·lelament, durant el procés participatiu, una altra entitat dedicada a la cura de gats de
carrer, va demanar poder col·laborar amb l’Ajuntament i disposar d’un espai per gestionar
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colònies. Caldrà doncs també, valorar aquesta demanda, doncs Vilafranca és prou gran perquè
hi puguin treballar dues entitats, però és imprescindible la col·laboració i la bona entesa entre
ambdues.
Les accions proposades són:
Acció

Identificació
gats de les
colònies

Línies
estratègiques
2

Població
diana
Gats de
carrer

Prioritat

Indicadors

Espai

1/14

Nombre de gats
microxipats/nombre
de gats esterilitzats

Colònies
controlades
de gats al
carrer

Agents
implicats
Salut
CAAD
Entitats
dedicades
al control
de les
colònies

Descripció: Identificar mitjançant microxip clínic (inscrit a l’anicom) tots els gats que pertanyen a
colònies controlades.
Any d’execució: En fase d’estudi
Acció

formar als
alimentadors
que no ho
fan bé

Línies
estratègiques
1

Població
diana
Voluntaris/es
alimentadors
de gats de
carrer

Prioritat

Indicadors

Espai

2/27

Nombre
d’assistents
a les
sessions de
formació.

Escorxador
o similar

Agents
implicats
Salut
CAAD
Entitats
dedicades al
control de
les colònies

Descripció: Sessions de formació per a persones que gestionen colònies de gats o que alimenten gats de
carrer.
Any d’execució: 2019

Acció

Campanya
per fer
respectar
els gats de
carrer i
colònies

Línies
estratègiques
1

Població
diana
Població
general

Prioritat

Indicadors

Espai

3/28

Nombre
d’intervencions
als mitjans de
comunicació i
xarxes socials
sobre el tema

Mitjans de
comunicació
i xarxes
socials

Agents
implicats
Salut
Entitats
dedicades al
control de les
colònies

Descripció
Any d’execució: 2018
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Acció

Convenis
amb d'altres
associacions
que es facin
càrrec de la
resta de
colònies
que no
estan
controlades.

Línies
estratègiques
1

Població
diana
Entitats
dedicades
al control
de les
colònies

Prioritat

Indicadors

4/35

Nombre de
convenis
anuals per
colònies de
gats

Espai

Agents
implicats
Salut
Entitats
dedicades al
control de les
colònies

Descripció
Any d’execució: Quan ho sol·licitin, s’estudiarà.
Acció

Construir
colònies
de gats
tancades
(1 gran)

Línies
estratègiques
1

Població
diana
Gats de
carrer

Prioritat

Indicadors

Espai

Població
diana
Gats de
carrer de
l’Espirall

Prioritat

Indicadors

Espai

6/40

Nombre de
colònies de
gats a cada
barri

Barri de
l’Espirall

Colònies de
gats grans i
en zones
perifèriques

5/37

Agents
implicats
Salut
Entitats
dedicades al
control de les
colònies

Descripció
Any d’execució: 2016

Acció

Crear una
colònia de
gats a
l'Espiral

Línies
estratègiques
1

Agents
implicats
Salut
Entitats
dedicades al
control de les
colònies

Descripció
Any d’execució: En fase d’estudi
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Acció

Fer colònia
gats
positius

Línies
estratègiques
1

Població
diana
Gats de
carrer

Prioritat

Indicadors

Espai

7/42

Agents
implicats
Salut
Entitats
dedicades al
control de les
colònies

Descripció: disposar d’un espai tancat per tal d’ubicar tots aquells gats que son portadors de FIV o
FELp, un cop esterilitzats.
Any d’execució: 2016/2017

MICCIONS
Malgrat que aquest és un tema que no va tenir gaire ressò en les comissions
participatives, des de l’Ajuntament constatem, a través de queixes i denúncies
que són els principals problemes que preocupen a la població general en matèria
d’animals de companyia.
Pel què fa a la recollida d’excrements, cal continuar duent a terme campanyes de
conscienciació tan a nivell general com específic als propietaris de gossos
aprofitant sempre altres esdeveniments que es duguin a terme adreçats a
aquesta població específica.
Pel què fa als marcatges d’orina, caldrà estudiar el tema i veure que estan fent en
altres municipis i sobretot, tenir-ho en compte alhora de fer la revisió de les
ordenances municipals. Les dues propostes d’activitats que van sortir a la
comissió en relació al tema dels marcatges d’orina, només feien referència a l’ús
del sofre i eren contradictòries:

Acció

Problemàtica
del sofre al
carrer

Línies
estratègiques
4

Població
diana
Població
general

Prioritat

Indicadors

Espai

1/49

Nombre
d’intervencions
als mitjans de
comunicació
sobre el tema

Mitjans de
comunicació,
xarxes
socials

Agents
implicats
Comunicació
Salut

Descripció:
Any d’execució: En fase d’estudi
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Acció

Campanya de
sensibilitzaci
ó per a la
recollida
d’excrements

Línies
estratègique
s
4

Població
diana

Priorita
t

Propietari
s de
gossos

Indicadors

Espai

Agents
implicats

Nombre
d’intervencion
s als mitjans
de
comunicació
sobre el tema

Mitjans de
comunicació
, xarxes
socials

Comunicaci
ó
Salut

Descripció:
Any d’execució: 2016

INDICADORS A CONTEMPLAR
Per a l’èxit del Pla serà fonamental que disposem d’un observatori de l’evolució anual de les
dades de què disposem, que ens indiquin si les línies estratègiques que ens proposem milloren
amb l’aplicació de les accions. Algunes de les accions son difícils de valorar-ne l’efectivitat i per
tant, la millora de les dades no sempre es podrà atribuir directament a les accions concretes,
sobretot pel què fa a les accions educatives. Per aquest motiu, proposem també alguns
indicadors, no de resultat, si no de procés.
Dades relatives als animals agrupades per espècie, raça i sexe:
Nombre d’alta d’animals identificats i censats
Nombre d’animals abandonats al CAAD (amb identificació prèvia i sense)
Nombre d’animals recuperats pel propietari (amb identificació prèvia i sense)
Nombre d’animals adoptats
Nombre d’animals eutanasiats, segons motiu
Nombre d’animals que romanen al centre
Dades relatives a les accions agrupades per temàtiques:
Nombre d’expedients sancionadors
Nombre d’expedients informatius
Nombre d’actuacions als mitjans de comunicació i a les xarxes socials
Nombre de xerrades a la població
Nombre d’assistents a xerrades
Nombre d’intervencions en centres educatius
Nombre d’alumnes assistents
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ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT EL 2016
MILLORA DEL CENS
El passat mes d’abril l’Ajuntament de Vilafranca va signar un conveni amb el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona, mitjançant el qual , aquest cedirà les dades de tots els animals
identificats amb microxip de Vilafranca. Així doncs, les persones propietàries que hagin
identificat els seus animals en posterioritat al dia 1 de maig de 2016, ja no s’han d’adreçar a
l’Ajuntament per comunicar l’alta al cens d’animals, si no que aquesta es produeix
automàticament. Aquesta decisió, tot i que representa un cost econòmic anual per
l’Ajuntament, s’ha pres per dos motius fonamentals: en primer lloc per evitar tràmits duplicats
a la ciutadania, i en segon lloc, per augmentar la fiabilitat de les dades de què disposa
l’Ajuntament, ja que si bé actualment la majoria de famílies coneixen l’obligació d’implantar el
microxip a la seva mascota i ho porten a terme, encara moltes persones desconeixen
l’obligació que tenen de comunicar la tinença d’un animal a l’Ajuntament. A tall d’exemple,
segons el Cens Municipal, a 31 de desembre de 2015 constaven inscrits 2.686 animals, entre
gossos i gats. Segons les dades del Col·legi de Veterinaris, a Vilafranca, en la mateixa data hi
havia 4.552 animals de companyia microxipats. El fet de disposar de dades més fiables farà
més fàcil el desenvolupament de campanyes de control en un futur proper.
A partir d’aquesta base de dades, des de l’1 d’abril fins a finals de juliol de 2016 s’han
incorporat al cens 131 animals de companyia nous. Durant tot l’any 2015 se’n van incorporar
178. Això representa un increment de més del 100%.
Amb l’obtenció de les dades del la AIAC pretenem que el registre municipal d’animals de
companyia es dugui a terme només a partir de la incorporació de les dades per part dels
veterinaris. A la pràctica, anualment es proposa fer un traspàs de les dades de l’AIAC a
l’ANICOM i així, en l’ANICOM constaran tots els animals identificats del municipi. Això farà
augmentar el cens de forma important i acostar-nos força més a la realitat del municipi.
Per altra banda, l’AIAC té incorporades les dades de la REIAC(Red española de identificación de
animales de compañía) i de l’Europetnet (xarxa europea d’identificació), amb la qual cosa, la
cerca d’animals abandonats que disposin de microxip, serà cada cop més efectiva.

INFORMACIÓ DELS PROGRESSOS EN RELACIÓ A LA MOCIÓ
APROVADA PEL PLE MUNICIPAL L’OCTUBRE DE 2015 SOBRE
CIVISME I CURA DELS ANIMALS
En el Ple del mes de maig, a petició del grup municipal de Vilafranca en Comú, es va contestar
sobre les accions al respecte. A banda de les qüestions del cens, es va informar també que des
de finals del 2015 no s’havia dut a terme cap més captura de coloms i que s’iniciava el concurs
48

de licitació de l’empresa que havia de portar a terme el control de la població de coloms a
través de l’alimentació amb pinso anovulatori. El mes de juliol l’empresa ha començat a
treballar, instal·lant, de moment un dispensador de menjar en un terrat del centre de
Vilafranca. Aquest menjar, fins que s’acostumi als coloms, serà pinso normal i després es
substituirà pel pinso anovulatori.

COLÒNIES CONTROLADES DE GATS AL CARRER
El programa ha continuat el seu cus com en els darrers anys. Com a novetat, s’ha
arribat a un acord amb un propietari privat per a la cessió d’un espai que disposa una
caseta d’obra i que servirà com a colònia que podrà ser tancada. Properament es faran
les obres per tancar la colònia del Bosquet 2.

CRONOGRAMA D’ACCIONS
La majoria d’accions proposades per la comissió participativa tenen un any de
realització que es pot veure a cada fitxa. Algunes de les accions però, es troben en fase
d’estudi perquè cal valorar-ne la idoneïtat i/o la capacitat per tirar-les endavant. En
general però, cadascun dels anys en què es desenvolupi aquest pla, tindrà un fil
conductor. Així doncs, es proposa que el 2017 sigui l’any d’assentar els recursos per a
un bon desenvolupament de les accions, elaborant marcs teòrics que ens les facilitin
(ordenança, reglament d’ús d’espais d’esbarjo per a gossos, converses amb el CAAD
per millorar la informació, desenvolupament d’una línia d’ajuts per a entitats, etc).
L’any 2018, es dedicarà al desenvolupament de campanyes de sensibilització, tant als
mitjans de comunicació com a les xarxes socials. L’any 2019 desenvoluparem aquells
aspectes de la protecció dels animals més específics i pels quals serà necessari disposar
d’una bona xarxa de treball que haurem anat desenvolupament (ens referim a millorar
els controls de la cria d’animals, dels maltractaments, de les adopcions, etc).
Finalment, el 2020 servirà bàsicament per a la revisió i la millora de les accions i per
plantejar-se nous reptes cap al 2025.
Anualment, conjuntament amb la comissió participativa anirem desenvolupament més
detalladament el cronograma anual d’actuacions. Tot seguit presentem una proposta
dels cronogrames que s’aniran revisant.
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2017

Aprovació
bases ajuts a
entitats o
clíniques
veterinàries
per
Desenvolupament campanyes
de difusió i
d'un nou text
sensibilització
d'ordenança
a la població
sobre la tinença
general o a
responsable i la
col·lectius
protecció dels
específics.
animals

Gener

Febrer

Març

Abril

Campanya de
control de
microxips
conjuntament
amb la Policia
Local

Millorar el
seguiment i
control dels
GPP

Redacció del
projecte

Inici gestió dels
expedients
electrònicament

Contractació
empresa

Desenvolupament
del text

Consulta a
comissió
participativa

Inici de la
campanya

Recull de
dades i
valoració de
la campanya

Programa
educatiu
orientat a
diferents
àmbits(escoles,
instituts)

Elaboració d'un
reglament d'us de
les zones
d'esbarjo per a
gossos

Convocatòria
de la
comissió
participativa

Informació
sobre els
canvis a la
Transparència
moció
informativa.
presentada
Accés a les
per
dades sobre
Vilafranca en
entrades i
Reclamar
comú per
estances de
transparència part de
gossos al
dels comptes l'equip de
CAAD
del CAAD
govern

Contractació
empresa

Reunió de
treball amb el
CAAD per
millorar
coordinació

Reunió de
treball amb el
CAAD per
millorar
coordinació

Desenvolupament
del text

Informar
d'acords a la
comissió
participativa i
recollir
propostes

Informar
d'acords a la
comissió
participativa i
recollir
propostes

Consulta a
comissió
participativa

Convocatòria
per treballar
ordenança i
reglament ús
zones
d'esbarjo

ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2017

Aprovació
bases ajuts a
entitats o
clíniques
veterinàries
per
Desenvolupament campanyes
de difusió i
d'un nou text
sensibilització
d'ordenança
a la població
sobre la tinença
general o a
responsable i la
col·lectius
protecció dels
específics.
animals

Maig

Redacció primera
proposta

Juny

Proposta a Ple
Municipal i
tràmits
d'aprovació

Campanya de
control de
microxips
conjuntament
amb la Policia
Local

Millorar el
seguiment i
control dels
GPP

Programa
educatiu
orientat a
diferents
àmbits(escoles,
instituts)

Redacció de
bases i
convocatòria

Elaboració d'un
reglament d'us de
les zones
d'esbarjo per a
gossos

Convocatòria
de la
comissió
participativa

Informació
sobre els
canvis a la
Transparència
moció
informativa.
presentada
Accés a les
per
dades sobre
Vilafranca en
entrades i
Reclamar
comú per
estances de
transparència part de
gossos al
dels comptes l'equip de
CAAD
del CAAD
govern

Redacció primera
proposta
Redacció de la
proposta
conjuntament
amb el CAAD

Proposta a Ple
Municipal i
tràmits
d'aprovació

Presentació de
la proposta als
centre
educatius

Presentació i
difusió del text

Juliol
Agost

Setembre

Revisió de
projectes

Octubre

Concesió
d'ajuts per
programes a
desenvolupar
el 2018

Campanya de
requeriments
de llicència a
PPP que no en
tenen

Convocatòria
ordinària
anual

Recepció de
demandes i
calendari de
tallers i visites
al CAAD
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2017

Novembre

Aprovació
bases ajuts a
entitats o
clíniques
veterinàries
per
Desenvolupament campanyes
de difusió i
d'un nou text
sensibilització
d'ordenança
a la població
sobre la tinença
general o a
responsable i la
col·lectius
protecció dels
específics.
animals

Campanya de
control de
microxips
conjuntament
amb la Policia
Local

Millorar el
seguiment i
control dels
GPP

Programa
educatiu
orientat a
diferents
àmbits(escoles,
instituts)

Elaboració d'un
reglament d'us de
les zones
d'esbarjo per a
gossos

Convocatòria
de la
comissió
participativa

Informació
sobre els
canvis a la
Transparència
moció
informativa.
presentada
Accés a les
per
dades sobre
Vilafranca en
entrades i
Reclamar
comú per
estances de
transparència part de
gossos al
dels comptes l'equip de
CAAD
del CAAD
govern
Reunió
tècnicopolítica de
tots els
municipis

Reunió
tècnicopolítica de
tots els
municipis

Desembre
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2018

Convocatòria
de la
comissió
participativa

Desenvolupament
d'un document
de consens cívic
entre entitats
animalistes i
clíniques
Coordinació
veterinàries
amb el CAAD

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes
de difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Redacció del
projecte

Gener

Febrer

Reunió de
treball amb
el CAAD

Març

Informar
d'acords a la
comissió
participativa i
recollir
Inici de la
propostes
campanya

Convocatòria
ordinària
anual

Elecció de la
comissió de
treball

Xerrades
educatives a
Xerrada per
propietaris
conscienciar animals i
de
sensibilització
l'esterilització sobre cura de
a AAVV
colònies gats

Cerca de
professional
per fer la
xerrada
Oferiment de
la xerrada a
les AAVV i
elaboració de
calendari

Campanya de
sensibilització
contra els
abandonaments

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
Programa
Elaboració
per
educatiu
d'un pla de
Vilafranac en
orientat a
difusió de
comú per
diferents
materials a la part de
àmbits(escoles, premsa i a les l'equip de
instituts)
xarxes socials govern

Voluntariat per a
les àrees
d'esbarjo per a
gossos

Elaboració del
calendari
d'activitats
segons
demandes dels
centres

Redacció del
pla

Presentació a
la comissió
participativa

Demanada de
voluntaris a la
comissió
participativa
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2018

Convocatòria
de la
comissió
participativa

Abril

Desenvolupament
d'un document
de consens cívic
entre entitats
animalistes i
clíniques
Coordinació
veterinàries
amb el CAAD

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes
de difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Desenvolupament
del text

Recull de
dades i
valoració de la
campanya

Juny

Convocatòria
ordinària
anual

Campanya de
sensibilització
contra els
abandonaments

Voluntariat per a
les àrees
d'esbarjo per a
gossos

Implantació
del pla

Redacció del
projecte per part
del voluntariat

Redacció
projecte i
cerca de
professional
Redacció de
bases i
convocatòria

Maig

Xerrades
educatives a
Xerrada per
propietaris
conscienciar animals i
de
sensibilització
l'esterilització sobre cura de
a AAVV
colònies gats

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
Programa
Elaboració
per
educatiu
d'un pla de
Vilafranac en
orientat a
difusió de
comú per
diferents
materials a la part de
àmbits(escoles, premsa i a les l'equip de
instituts)
xarxes socials govern

Presentació del
text a la comissió
participativa

Difusió del
calendari de
les xerrades

Implantació i
desenvolupament
del projecte

Avaluació de
l'activitat

Juliol
Agost

Setembre

Inclusió
d'esmenes al text

Revisió de
projectes

Redacció del
projecte

Presentació de
la proposta als
centre
educatius
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2018

Convocatòria
de la
comissió
participativa

Desenvolupament
d'un document
de consens cívic
entre entitats
animalistes i
clíniques
Coordinació
veterinàries
amb el CAAD

Concesió
d'ajuts per
programes a
desenvolupar
el 2019

Octubre

Novembre

Desembre

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes
de difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Convocatòria
ordinària
anual

Presentació del
text definitiu a la
comissió
participativa i
difusió del mateix
a entitats i
clíniques

Reunió
tècnicopolítica de
tots els
municipis

Xerrades
educatives a
Xerrada per
propietaris
conscienciar animals i
de
sensibilització
l'esterilització sobre cura de
a AAVV
colònies gats

Campanya de
sensibilització
contra els
abandonaments

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
Programa
Elaboració
per
educatiu
d'un pla de
Vilafranac en
orientat a
difusió de
comú per
diferents
materials a la part de
àmbits(escoles, premsa i a les l'equip de
instituts)
xarxes socials govern

Voluntariat per a
les àrees
d'esbarjo per a
gossos

Recepció de
demandes i
calendari de
Desenvolupament tallers i visites
del projecte
al CAAD

Desenvolupament
del projecte

Avaluació

Redacció
d'informe
anual

Avaluació
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2019

Assessorament
Convocatòria de veterinaris
de la comissió a entitats
Coordinació
participativa
animalistes
amb el CAAD

Reunió de
treball amb el
CAAD

Febrer

Abril

Implantació
del carnet
d'animals de
companyia
(gos cívic)

Promoure
sancions a les
persones que
criin animals

Convocatòria
ordinària
anual

Organització
de la trobada i
decisió de
temes a
aportar

Informar
d'acords a la
comissió
participativa i
recollir
propostes

Recull de
dades i
valoració de la
campanya

Formació per
a
alimentadors
de gats de
carrer

Oferiment de
la xerrada a
les AAVV i
elaboració de
calendari

Diseny del
programa

Inici de la
campanya

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
per Vilafranac
en comú per
part de
l'equip de
govern

Cerca de
professional
per fer la
xerrada

Redacció del
projecte

Gener

Març

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes de
difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Difusió i
implantació
del projecte

Redacció del
projecte
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2019

Assessorament
Convocatòria de veterinaris
de la comissió a entitats
Coordinació
participativa
animalistes
amb el CAAD

Maig

1a trobada

Juny

Valoració de
l'experiència i
de repetir
noves
trobades

Convocatòria
ordinària
anual

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes de
difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Implantació
del carnet
d'animals de
companyia
(gos cívic)

Promoure
sancions a les
persones que
criin animals

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
per Vilafranac
en comú per
part de
l'equip de
govern

Formació per
a
alimentadors
de gats de
carrer

Redacció de
bases i
convocatòria

Juliol
Agost

Setembre

Revisió de
projectes

Octubre

Concesió
d'ajuts per
programes a
desenvolupar
el 2020

Difusió i
implantació
del projecte
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2019

Novembre

Desembre

Assessorament
Convocatòria de veterinaris
de la comissió a entitats
Coordinació
participativa
animalistes
amb el CAAD

Convocatòria
ordinària
anual

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes de
difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Implantació
del carnet
d'animals de
companyia
(gos cívic)

Promoure
sancions a les
persones que
criin animals

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
per Vilafranac
en comú per
part de
l'equip de
govern

Formació per
a
alimentadors
de gats de
carrer

Reunió
tècnicopolítica de
tots els
municipis
Redacció
d'informe
anual
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2020

Convocatòria
de la comissió Coordinació
participativa
amb el CAAD

Febrer

Reunió de
treball amb el
CAAD

Març

Informar
d'acords a la
comissió
participativa i
recollir
propostes

Maig

Control
benestar
gossos
caçadors

Campanya de
sensibilització a
infants

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
per Vilafranac
en comú per
part de
l'equip de
govern

Porcés de
revisió del pla
i elaboració
d'un nou pla

Redacció del
projecte

Gener

Abril

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes
de difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Convocatòria
ordinària
anual

Recull de
propostes i
avaluació a la
comissió
participativa

Inici de la
campanya
Recull de
dades i
valoració de la
campanya

Redacció del
projecte
Redacció de
bases i
convocatòria

Redacció projecte
Redacció de
nou
document
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2020

Convocatòria
de la comissió Coordinació
participativa
amb el CAAD

Juny

Convocatòria
ordinària
anual

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes
de difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Control
benestar
gossos
caçadors

Porcés de
revisió del pla
i elaboració
d'un nou pla
Enviament de
proposta a
membres
comissió i
periode
d'esmenes

Desenvolupament
de les activitats a
casals d'estiu

Juliol
Agost

Setembre

Revisió de
projectes

Octubre

Concesió
d'ajuts per
programes a
desenvolupar
el 2021

Novembre

Campanya de
sensibilització a
infants

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
per Vilafranac
en comú per
part de
l'equip de
govern

Convocatòria
ordinària
anual

Reunió
tècnicopolítica de
tots els
municipis

Difusió i
implantació
del projecte
Recull
d'esmenes
redacció text
definitiu
Presentació
de text
definitiu a
comissió
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ÀMBITS DE
TREBALL I
ACCIONS
2020

Desembre

Convocatòria
de la comissió Coordinació
participativa
amb el CAAD

Concurs
públic d'ajuts
a entitats o
clíniques
veterinàries
per
campanyes
de difusió i
Campanya de sensibilització
a la població
control
d'identificació, general o a
col·lectius
cens i/o
esterilització
específics.

Control
benestar
gossos
caçadors

Campanya de
sensibilització a
infants

Informació
sobre els
canvis a la
moció
presentada
per Vilafranac
en comú per
part de
l'equip de
govern

Porcés de
revisió del pla
i elaboració
d'un nou pla

Redacció
d'informe
anual

Presentació
de text
definitiu a Ple
municipal
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PRESSUPOST 2017
2017
Cens gossos i gats
Colònies de gats
Campanya de control de la identificació i cens i
esterilització. Campanya de microxip (pàg. 30)

CAAD
TOTAL

1.210,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
109.546,00 €
117.756,00 €

Nota final: aquest Pla va ser aprovat per unanimitat en el Ple Municipal del 21 de febrer de
2017 de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

