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La Unitat de Benestar Animal i Tinença Responsable de l’Ajuntament de Rubí s’encarrega 

de la recollida, control i manteniment dels animals de companyia abandonats o perduts 

i, en general, de la seva inspecció i vigilància.  

El Consistori vetlla especialment per la protecció dels animals maltractats, la lluita contra 

l’abandonament, l’atenció de reclamacions per molèsties i la conscienciació envers la 

recollida dels excrements de l’espai públic.  

Les funcions d’aquesta unitat són: 

⎯ La coordinació i gestió de la recollida i manteniment dels animals de companyia 
abandonats o perduts.  

⎯ La promoció de la tinença responsable d’animals de companyia, fent especial 
èmfasi en la lluita contra l’abandonament i en l’obligatorietat d’identificar i censar, 
en tenir cura dels animals, així com en el respecte de les normes de civisme i 

convivència que han de complir les persones propietàries.  

⎯ La tramitació de llicències per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment 
perillosos.  

⎯ La gestió del programa de gats de carrer. 

⎯ La gestió del control d’animals peridomèstics (coloms, etc.)  

Amb l’objectiu de desenvolupar un Pla de Benestar Animal i Tinença Responsable 

(PBATR), D’EP Institut, organització especialitzada en l’àmbit social, ha col·laborat amb 

l’Ajuntament de Rubí en l’elaboració d’una Diagnosi del Servei de Benestar Animal i 

Tinença Responsable, en l’anàlisi d’indicadors i una proposta d’organització.   

 

 

 

  

1. Introducció  
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L’any 2017, es crea a l’Ajuntament de Rubí una Comissió de treball per donar resposta 

a l’encàrrec polític de “crear un nou Pla Municipal de Tinença d’Animals que 

reculli de manera transversal les tasques de gestió i la seva adscripció als 

diferents serveis municipals”.  

Amb l’objectiu concret d’elaborar una nova proposta de gestió de la tinença d’animals a 

l’Ajuntament de Rubí, entre el 8 de març del 2017 i el 23 de gener del 2018 la Comissió 

va realitzar un total de 16 reunions de manera quinzenal. Inicialment conformada per 

un total de 9 persones representants de les diferents àrees de l’Ajuntament implicades, 

posteriorment la Comissió es va ampliar a 12 persones amb la incorporació de 

representants de les àrees de comunicació i participació ciutadana, així com dues 

representants de l’Associació DAP (Defensa Animal Professional).  

La Comissió de treball va acordar inicialment les següents línies estratègiques per al nou 

Pla Municipal de Tinença d’Animals: 

1. Millorar l’atenció ciutadana. 

2. Adequar i modificar les actuals ordenances municipals de tinença. 

3. Zones d’esbarjo. 

4. Civisme, conscienciació/responsabilitat en la tinença d’animals. 

5. Disciplina. 

6. Neteja de la via pública i millores en la senyalització. 

7. Abandonaments. 

8. Gats de carrer. 

9. Coloms. 

10. Altres animals.  

A més d’aquests 10 línies, també es va acordar definir un sistema de gestió i tenir un Pla 

de Comunicació pel Pla Municipal. Dins de la Comissió de treball, es van assignar 

referents per a cada una de les línies prioritàries (7 persones referents per a les 10 línies 

prioritàries), encarregant-se de preparar i presentar propostes davant de la Comissió per 

al debat.  

Per una altra banda, també es planteja la necessitat de parlar de benestar dels animals 

i dels seus drets com a éssers vius com un pas més endavant de la tinença i la normativa 

per a poder tenir un animal.  

Una vegada analitzades totes les línies inicialment proposades, es consensuen les 

següents 9 línies estratègiques, amb l’adequació de les ordenances municipals de tinença 

com un aspecte transversal:  

 

2. Antecedents 
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1. Gestió dels animals abandonats. 

L’Ajuntament té contractat un servei de recollida i manteniment d’animals de 

companyia (gossos, gats i fures) perduts o abandonats. Els animals són 

capturats i traslladats a les dependències de l’empresa contractada durant les 

24 hores del dia tots els dies de l’any.  

La Comissió de treball expressa la preocupació per l’abandonament d’animals 

de companyia i la gestió dels mateixos, exposant les següents necessitats:  

• Acordar un protocol d’actuació amb la Policia Local. 

• Acordar un protocol de procediment amb l’Oficina de Sancionadors.  

• Realitzar les gestions de licitacions i pròrrogues per la contractació del 

servei. 

• Crear un sistema de control de la facturació dels animals recollits, dels 

microxips implantats, de la desparasitació, i de les visites veterinàries 

conseqüència de la cura dels animals, de les esterilitzacions practicades i 

de les despeses de manteniment dels animals.  

2. Gestió dels gats de carrer. 

L’existència de colònies de gats al municipi és vist com un potencial problema 

en termes de convivència. L’Ajuntament de Rubí és responsable del control 

de les poblacions de colònies (article 36. Punt 2) mitjançant la detecció de 

colònies, el control sanitari inicial i el manteniment de la població. 

Durant el període 2016-2017 s’estima l’existència d’unes 63 colònies de gats, 

però es tracta de colònies que no estan legalment autoritzades.  

Per una altra banda, l’Ajuntament de Rubí va crear un equipament municipal 

d’acollida de gats ubicat al Camí de la Riera i que disposa d’una tanca 

perimetral de 86,67 metres, una caseta d’obra de 35m2 de superfície i una 

zona d’adaptació.  

Pel que fa a la gestió dels gats de carrer, la Comissió de treball detecta les 

següents necessitats:  

• Crear un registre formal de les colònies existents a Rubí i una mapificació 

de les mateixes.  

• Crear un registre de les persones referents de cada colònia (persones 

alimentadores).  

• Realitzar accions de vigilància, control sanitari i esterilització dels gats. 

• Manteniment de la població: aixopluc i alimentació. 

• Autoritzacions a les persones alimentadores.  

• Realitzar accions de sensibilització dirigides a la ciutadania.  
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3. Gestió del control d’animals salvatges urbans o peridomèstics 

(coloms). 

Es considera que cal controlar la població de coloms evitant el seu establiment 

i massificació, mantenint les seves poblacions a un nivell que no provoqui 

danys o que aquests siguin escassos, tenint en compte que tant el cost 

econòmic, el risc per a l’ésser humà, els animals o el medi ambient, siguin els 

mínims possibles.  

Actualment, el control de la població de coloms al municipi de Rubí es basa 

en la captura i sacrifici dels animals fent servir dos mètodes: gàbia i xarxa, 

essent aquest últim el que més s’ha utilitzat durant els últims anys.  

Les necessitats detectades en aquest àmbit són: 

• Elaborar un cens i una mapificació dels coloms a Rubí.  

• Realitzar campanyes informatives als veïns i veïnes de les zones 

afectades.  

• Identificar les persones alimentadores.  

• Crear un sistema de registre de les intervencions, dels llocs i dels animals 

capturats.  

4. Gestió d’expedients sancionadors i infraccions.  

Pel que fa a la gestió d’expedients sancionadors i infraccions, la Comissió de 

treball per elaborar una nova proposta de gestió de tinença d’animals 

consensua que: 

• Cal reformar l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals: 

o Introduint algunes conductes no previstes. 

o Actualitzant imports de sancions. 

o Establint mesures d’actuació en cas d’infraccions comeses per 

menors d’edat adreçades a la conscienciació d’aquests de les 

obligacions que suposa la tinença d’un animal.  

• Cal realitzar una tasca de control per part de la Policia Local permanent i 

esglaonada, evitant campanyes que creen una certa alarma social entre 

les persones titulars d’animals i col·lapsen els serveis que reben les 

denúncies.  

 

5. Civisme. 

A la Comissió de treball s’esposa que més del 30% de les incidències 

recollides per les agents cíviques estan vinculades amb la tinença d’animals, 

però especialment per les deposicions dels gossos, per passejar-los sense 

seguir les condicions que estableix l’ordenança municipal i per utilitzar els 

parcs infantils com a zones d’esbarjo.  
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En aquest context, les necessitats detectades en aquest àmbit per la Comissió 

són les següents:  

• Repensar l’ús d’algunes zones, com els parcs. 

• Realitzar campanyes per conscienciar la població sobre l’incivisme. 

• Millorar la coordinació entre serveis per combatre l’incivisme i promoure 

el respecte a la ciutat i la responsabilitat amb la tinença d’animals (ex: 

agents cíviques amb policia). 

• Elaborar un mapa amb els punts conflictius de la ciutat pel que fa a la 

tinença d’animals. 

• Estudiar les zones d’esbarjo: grau d’utilització de les zones existents, 

detecció de necessitat de noves zones, i anàlisi del manteniment i 

condicions.  

 

6. Senyalització. 

Pel que fa a la senyalització en relació a la tinença d’animals, durant l’any 

2017 l’Ajuntament de Rubí va posar en marxa un projecte amb l’objectiu de 

senyalitzar 59 espais infants a parcs i places on es prohibeixen els gossos 

(aproximadament el 50% del total).  

Es posa de manifest, però, que no existeix un protocol ni equip de treball per 

definir els llocs on es prohibeixen els gossos. 

En aquest sentit, les necessitats detectades per la Comissió de treball són les 

següents:  

• Crear un grup de treball transversal que defineixi el protocol de 

senyalització.  

• Definir el servei que s’encarrega de col·locar i mantenir la senyalització.  

• Assolir el 100% de senyalització als parcs.  

 

7. Atenció ciutadana.  

Pel que fa a l’àmbit de l’atenció ciutadana, s’identifiquen les següents 

necessitats: 

• Simplificar el tràmit d’identificació i cens dels animals de companyia.  

• Simplificar la llicència de gossos potencialment perillosos.  

• Informar sobre adopcions i tinença responsable (esterilització, protecció 

dels animals, colònies de gats, zones d’esbarjo...)  

• Incloure tota la informació disponible al portal web. 
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8. Zones d’esbarjo de gossos. 

A Rubí existeixen algunes zones d’esbarjo per a gossos, però quan es va 

realitzar la diagnosi inicial per a dissenyar el Pla de Benestar Animal i Tinença 

Responsable, durant el període 2017-2018, hi havia un desconeixement en 

relació a: 

• El nombre de zones d’esbarjo per a gossos necessàries i la ubicació idònia.  

• Els criteris tècnics específics per a la implantació o reforma de les zones 

d’esbarjo de gossos i el seu entorn.  

En aquest sentit, la Comissió de treball va plantejar la necessitat d’elaborar 

un document on es defineixin les condicions tècniques específiques de les 

zones d’esbarjo de gossos i que tingui en consideració la plena integració 

d’aquesta al seu entorn immediat.  

 

9. Altres animals.  

Finalment, pel que fa a altres animals, més enllà dels gossos, gats, fures i 

coloms, la Comissió de treball posa de manifest que malgrat que al municipi 

es donen casos d’abandonament d’animals com porcs vietnamites, conills, 

aus, cabres, galls, gallines o cavalls, l’Ajuntament només compta amb 

recursos per a gestionar l’abandonament de gossos, gats i fures.  

Les necessitats identificades per aquesta Comissió l’any 2017, però, no són les mateixes 

que es detecten l’any 2020, quan es realitza la diagnosi per a elaborar el Pla de Benestar 

Animal i Tinença Responsable del municipi de Rubí. En alguns casos, hi ha necessitats 

identificades inicialment que ja han estat cobertes (ex: acordar un protocol amb la Policia 

per a la gestió dels animals abandonats o crear un sistema de control de factures de 

l’empresa de recollida i manteniment dels animals abandonats) i en d’altres s’han 

descartat perquè queden fora de l’àmbit competencial de l’Ajuntament (ex: simplificar la 

llicència de gossos potencialment perillosos a l’àmbit d’atenció ciutadana).    
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A continuació es presenten els objectius del Pla de Benestar Animal i Tinença 

Responsable (PBATR) de l’Ajuntament de Rubí: 

 

Objectiu general 

El PBATR de Rubí hauria de ser un instrument tècnic de gestió que ordeni i millori el 

conjunt de mesures, accions i recursos necessaris per assolir els objectius d’un programa 

integral de benestar animal i tinença responsable dels animals domèstics i de companyia 

en el qual participin tots els agents socials del municipi que d’una manera o altra estiguin 

relacionats (personal tècnic de l’ajuntament, entitats animalistes, clíniques veterinàries, 

centres d’acollida, població general...) 

 

Objectius estratègics 

1. Reduir el nombre d’abandonaments d’animals de companyia.  

2. Incrementar les recuperacions d’animals recollits i reduir el temps que passa un 
animal al centre d’acollida fins que es recupera o s’adopta.  

3. Augmentar la identificació i cens dels animals de companyia. 

4. Millorar la gestió de colònies de gats. 

5. Millorar els coneixements de les persones propietàries sobre la tinença 

responsable. 

6. Millorar la convivència i sensibilització de persones propietàries i la resta de la 
ciutadania respecte els animals domèstics i de companyia.  

 

 

  

3. Objectius 
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A continuació es descriuen cadascuna de les fases que s’han seguit per a la realització 

d’aquest estudi.  

4.1. Reunió inicial  

D’EP Institut i les persones responsables del projecte per part de l’Ajuntament de Rubí 

van portar a terme una reunió inicial el 20 de novembre del 2020, on es va presentar 

l’equip tècnic i es va revisar el pla de treball proposat, els agents participants, la 

documentació a lliurar i el calendari previst.  

Amb posterioritat d’aquesta sessió inicial, es va traspassat a D’EP Institut tota la 

informació disponible en relació al projecte d’interès pel desenvolupament del mateix. 

 

4.2. Diagnosi tècnica   

La diagnosi tècnica ha constat de les següents fases:  

4.2.1. Anàlisi documental  

D’EP Institut ha portat a terme l’anàlisi de les actes de les reunions de la Comissió 

de treball per elaborar una nova proposta de gestió de tinença dels animals, 

celebrades durant els anys 2017 i 2018, juntament amb tota la documentació 

generada per les persones responsables d’analitzar les línies prioritàries inicialment 

acordades per aquesta Comissió.  

4.2.2. Recollida de dades estadístiques  

Amb posterioritat, s’ha dut a terme una cerca de dades secundàries per tal de 

construir els indicadors partint de les línies prioritàries acordades. A partir de la 

informació proporcionada per l’Ajuntament de Rubí s’han treballat els següents 8 

àmbits: 

1. Gestió dels animals abandonats. 

2. Gestió dels gats de carrer. 

3. Gestió d’expedients sancionadors i infraccions.  

4. Civisme. 

5. Senyalització. 

6. Atenció ciutadana.  

7. Zones d’esbarjo de gossos. 

8. Altres animals.  

A continuació, D’EP Institut ha elaborat un llistat d’indicadors per àmbits on s’ha fet 

constar la disponibilitat de les dades i la font, per a posteriors actualitzacions. 

4. Metodologia  
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4.2.3. Valoració dels indicadors  

Una vegada recollits els indicadors, aquests han estat compartits i valorats en una 

sessió de treball amb les persones responsables del projecte per part de l’Ajuntament 

de Rubí.  

4.2.4. Elaboració d’un DAFO i d’una anàlisi FODA  

A partir de la revisió documental i de l’anàlisi dels indicadors recollits, s’ha realitzat 

un DAFO. Posteriorment, l’anàlisi FODA ha servit per a identificar i classificar una 

primera proposta de línies estratègies del Pla.  

4.2.5. Definició de les línies estratègiques i de les accions 

D’EP Institut ha elaborat una proposta d’accions vinculades amb les línies  

estratègiques que ha estat validada per les persones responsables del projecte en 

dues sessions de treball durant el mes de desembre del 2020. 

4.2.6. Informe preliminar   

A partir de tota la informació recollida, D’EP Institut ha elaborat un informe diagnòstic 

que inclou la proposta de línies estratègiques i accions. 

4.2.7. Validació de l’informe per la Taula de Benestar Animal   

L’informe diagnòstic va ser compartit amb la Taula de Benestar Animal i Tinença 

Responsable en una reunió celebrada a Rubí el dia 21 de juny. Durant aquesta reunió 

i els dies posteriors a la realització d’aquesta es van recollir les propostes presentades 

i es van incorporar al document de diagnosi.  

4.2.8. Informe final  

Finalment, D’EP Institut ha elaborat el present informe diagnòstic que inclou la 

proposta de línies estratègiques i accions. 
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Partint de les línies prioritàries identificades per la Unitat de Benestar Animal i Tinença 

Responsable de l’Ajuntament de Rubí, D’EP Institut ha portat a terme una cerca de dades 

secundàries per tal de construir un sistema d’indicadors. 

El sistema d’indicadors està organitzat de la següent manera: 

• Àmbit:  

Els indicadors estan classificats per àmbits, els quals estan relacionats amb les línies 
prioritàries identificades prèviament. Els àmbits de treball són els següents: 

1. Gestió dels animals abandonats.  

2. Gestió dels gats del carrer.  

3. Gestió d’expedients sancionadors i infraccions.  

4. Civisme. 

5. Senyalització.  

6. Atenció ciutadana.  

7. Zones d’esbarjo de gossos. 

8. Altres animals.  

• Indicadors: 

S’han recollit un total de 52 indicadors agrupats en 21 temàtiques diferents dins dels 

8 àmbits.  

• Disponibilitat: 

Segons la seva disponibilitat, els indicadors van ser inicialment classificats en les 
següents categories: 

⎯ Disponible. 

⎯ No tenim actualment però sí en el futur. 

⎯ No es pot obtenir i no és rellevant. 

⎯ No es pot obtenir però és rellevant. 

⎯ No és rellevant. 

El sistema final d’indicadors ha quedat conformat per aquells amb dades disponibles, 
no disponibles actualment però amb previsió de poder disposar d’elles en el futur i 

amb dades no disponibles actualment però rellevants com per a plantejar la seva 
recollida futura.  

• Dades anuals: 

Sempre que ha estat possible, es presenten les dades any a any, per al període 2010-
2020.  

5. Sistema d’indicadors 
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• Font: 

Els indicadors van acompanyats de la font per a facilitar-ne la futura actualització. 
Les fonts d’on s’han obtingut els indicadors són les següents: 

⎯ Unitat de Benestar Animal. 

⎯ Serveis Jurídics. 

⎯ Servei de Relacions Ciutadanes. 

⎯ Unitat de Neteja Viària. 

⎯ Parcs i Jardins.  

En el cas d’indicadors actualment no disponibles, també s’ha indicat la font per tal 

de facilitar-ne la futura recollida.  

• Observacions:  

Finalment, el sistema d’indicadors compta amb un apartat d’observacions on 
s’indiquen especificacions sobre el càlcul, la forma d’obtenció o una font alternativa, 

entre altres qüestions.  

 
Una vegada recollides aquestes dades, han estat analitzades per a la diagnosi. 

A continuació es presenta el llistat d’indicadors i la seva disponibilitat, agrupats pels 

àmbits d’interès, i l’anàlisi de les dades realitzada. El llistat d’indicadors amb tota la 

informació recollida es pot consultar a la base de dades annexa, en format Excel.  
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1. Gestió dels animals abandonats  

Àmbit Indicador Disponibilitat  
 

1
. 

G
e

s
ti

ó
 d

e
ls

 a
n

im
a

ls
 a

b
a

n
d

o
n

a
ts

 
1.1. Animals abandonats o perduts recollits  

1.1.1. Nombre de gossos recollits  Disponible  

1.1.2. Nombre de gats recollits  Disponible 

1.1.3. Nombre de fures recollides  Disponible 

1.2. Animals recuperats   

1.2.1. % de gossos recuperats per les persones 
propietàries sobre el total de gossos recollits per la 
protectora 

Disponible 

1.2.2. % de gats recuperats per les persones propietàries 
sobre el total de gats recollits per la protectora 

Disponible 

1.2.3. % de fures recuperades per les persones 
propietàries sobre el total de fures recollides per la 
protectora 

Disponible 

1.3. Animals adoptats   

1.3.1. % de gossos adoptats sobre el total de gossos 
recollits per la protectora 

Disponible 

1.3.2. % de gats adoptats sobre el total de gats recollits 
per la protectora 

Disponible 

1.3.3. % de fures adoptades sobre el total de fures 
recollides per la protectora 

Disponible  

1.4. Animals que romanen al centre (al final de 
l’any) 

 

1.4.1. % de gossos que romanen al centre sobre el total 
de gossos recollits per la protectora 

Disponible 

1.4.2. % de gats que romanen al centre sobre el total de 
gats recollits per la protectora 

Disponible 

1.4.3. % de fures que romanen al centre sobre el total de 
fures recollides per la protectora 

Disponible 

1.5. Animals eutanasiats   

1.5.1. % de gossos eutanasiats sobre el total de gossos 
recollits per la protectora 

Disponible 

1.5.2. % de gats eutanasiats sobre el total de gats 
recollits per la protectora 

Disponible 

1.5.3. % de fures eutanasiades sobre el total de fures 
recollides per la protectora 

Disponible 

1.6. Temps d’estada a l’entitat  

1.6.1. Temps promig d'estada dels gossos (en dies) Disponible 

1.7. Temps mitjà entre recollida i recuperació o 
classificació com a animal abandonat  

 

1.7.1. 1.7.1. Temps mitjà entre que es recull un gos i es 
recupera 

Disponible 

1.7.2. Temps mitjà entre que es recull un gos amb xip i 
considera abandonat 

Disponible 

1.7.3. Temps mitjà entre que es recull un gat i es 
recupera 

Disponible 

1.7.4. Temps mitjà entre que es recull una fura i es 
recupera 

Disponible 
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L’àmbit de la gestió dels animals abandonats incorpora un total de 20 indicadors de 7 

temàtiques diferents.  

1.1. Animals abandonats o perduts recollits 

El volum d’animals abandonats o perduts recollits al municipi de Rubí segueix una 

tendència a l’alça fins al període 2015-2017, quan el volum d’animals recollits comença 

a disminuir.  

En el cas dels gossos, s’observen dues puntes màximes en la recollida: l’any 2012 (amb 

un total de 263 gossos recollits) i l’any 2015 (amb un total de 268 gossos recollits), per 

a començar una disminució de la recollida i assolir el mínim històric l’any 2020 amb un 

total de 139 gossos recollits al municipi de Rubí. 

Pel que fa als gats es dona un creixement bastant sostingut fins a l’any 2017, que és 

quan s’assoleix el màxim del període analitzat en la recollida de gats amb un total de 

146 recollides. És a partir d’aquest any quan disminueix el nombre de gats abandonats 

o perduts recollits, fins a assolir una de les xifres més baixes de tot el període estudiat, 

amb un total de 49 gats recollits l’any 2020.  

La recollida de fures, per una altra banda, és anecdòtica, amb un màxim de 2 fures 

recollides l’any 2015 i una mitjana durant el període 2010-2020 de 0,5 fures recollides 

anualment1.  

 

 

*Dades no disponibles per a l’any 2016.                   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  

 

 
1 Per aquest motiu, i per a facilitar-ne la interpretació de les dades, als gràfics següents només es 
presentaran els resultats per a gossos i gats.  
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1.2. Animals recuperats 

La proporció d’animals recuperats sobre el total d’animals recollits augmenta de manera 

sostinguda durant el període analitzat i és molt superior entre els gossos que entre els 

gats.  

El volum més elevat de gossos recuperats s’assoleix el 2018, amb un 53,2%, mentre 

que el mínim s’observa el 2012, amb el 33,8% dels gossos recuperats sobre el total de 

gossos recollits a Rubí.  

Pel que fa als gats, el màxim volum de recuperacions respecte el total de recollides 

s’assoleix el 2020, amb el 4,1%. 

 

 

*Dades no disponibles per a l’any 2016.                   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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1.3. Animals adoptats 

Pel que fa les adopcions, durant el període 2010-2020 una mitjana del 57,3% dels gossos 

i del 50,3% dels gats recollits al municipi de Rubí són adoptats.  

Mentre que en el cas dels gossos la tendència durant els últims anys és la disminució de 

les adopcions (amb el 46% l’any 2020), en el cas dels gats la tendència és la oposada 

(amb el 61,2% l’any 2020 i el màxim l’any 2019, amb el 77,2%).  

 

 

 

 

*Dades no disponibles per a l’any 2016.                   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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1.4. Animals que romanen al centre (al final de l’any) 

En relació als animals que es queden al centre a final de l’any (que no són adoptats ni 

retornats) durant el període 2010-2020, la mitjana és del 27,9% per als gossos i del 

6,3% per als gats.  

Mentre que en el cas dels gossos la tendència durant els últims anys és la disminució del 

percentatge d’aquells que romanen al centre al final de l’any (amb el 10,1% l’any 2020), 

en el cas dels gats es manté bastant estable amb alguna excepció (amb el 6,1% l’any 

2020 i el màxim l’any 2014, amb el 20%).  

 

 

 

 

 

*Dades no disponibles per als anys 2016 i 2017.                   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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1.5. Animals eutanasiats 

De mitjana, durant el període 2010-2020, el volum d’eutanàsies entre els animals recollits 

ha estat del 5,5% entre els gossos i del 24,1% entre els gats.  

El màxim d’eutanàsies durant el període estudiat per als gossos és l’any 2012, amb el 

18,3% dels gossos recollits eutanasiats. En el cas del gats, el màxim es produeix l’any 

2015, amb el 46,3% dels gats recollits eutanasiats.  

Malgrat que durant els últims anys s’observa una tendència a la baixa en les eutanàsies, 

l’any 2020 tornen a augmentar, amb el 30,6% dels gats i el 5% dels gossos recollits 

eutanasiats.  

En el cas dels gats, cal tenir en compte que la major part de les eutanàsies practicades 

tenen a veure amb animals que han estat atropellats i difícilment sobreviurien a 

l’accident.  

 

 

 

 

*Dades no disponibles per a l’any 2016.                   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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1.6. Temps d’estada a l’entitat 

El temps promig d’estada dels gossos recollits ha disminuït durant els últims anys, 

passant d’un màxim durant el període 2010-2020 de gairebé 5 mesos l’any 2013 (143,94 

dies) a un mínim de menys de 2 mesos l’any 2020 (48,78 dies).  

 

 

 

*Dades no disponibles per al període 2015-2019.                   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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1.7. Animals recuperats. Temps mitjà entre la recollida i la seva recuperació  

Pel que fa al temps mitjà entre la recollida i la recuperació dels animals recuperats, no 

es disposa de dades històriques comparatives, de manera que es presenten les dades 

de l’any 2020.  

L’any 2020, el temps mitjà entre la recollida i la recuperació és d’1 dia per als gats i 1,36 

dies per als gossos.   

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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2. Gestió dels gats del carrer 

 

Àmbit Indicador Disponibilitat  

 

2
. 

G
e

s
ti

ó
 d

e
ls

 g
a

ts
 

d
e

l 
c
a

rr
e

r 
2.1. Colònies de gats   

2.1.1. Mapificació de les colònies de gats (Sí/No) No tenim actualment però sí 
en el futur  

2.1.2. Nombre d'esterilitzacions a gats realitzades Disponible  

2.1.3. Nombre de colònies de gats (controlades) Disponible 

2.1.4. Nombre mitjà de gats per colònia No es pot obtenir però és 
rellevant  

2.1.5. Nombre d'autoritzacions a persones alimentadores Disponible 

2.2. Gestió de gats a l’equipament municipal   

2.2.1. Nombre de gats a l'equipament municipal d'acollida 
de gats 

No tenim actualment però sí 
en el futur  

 

Aquest àmbit incorpora un total de 6 indicadors de 2 temàtiques diferents.  

2.1. Colònies de gats 

Pel que fa a les colònies de gats, hi ha dos indicadors no disponibles actualment però 

que la intenció és poder obtenir-los en el futur: la mapificació de les colònies de gats i 

el nombre mitjà de gats per colònia.  

Durant el període 2010-2020 s’han realitzat un total de 119,6 esterilitzacions anuals a 

gats, assolint els nivells màxims els anys 2014 (180 esterilitzacions), 2015 (180 

esterilitzacions), 2017 (177 esterilitzacions) i 2020 (176 esterilitzacions). A l’altre extrem, 

és l’any 2019 quan menys esterilitzacions a gats es realitzen, amb un total de 11.  

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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Tal i com es pot observar al següent gràfic, l’evolució del nombre de colònies de gats 

controlades2 segueix la mateixa tendència que la del nombre d’esterilitzacions de gats 

realitzades. Així, mentre que els anys 2014, 2015, 2017 i 2020 s’assoleixen els màxims 

del període analitzat, l’any 2019 és el que presenta el menor nombre de colònies de gats 

controlades (3 en total). 

De mitjana, el nombre de colònies controlades anualment durant el període 2010-2020 

és de 29,9.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  

 

 

L’indicador proposar sobre el nombre mitjà de gats per colònia (indicador 2.1.4) no es 

pot obtenir actualment però és considera rellevant per a recollir-lo en el futur.  

 

Finalment, pel que fa a l’indicador sobre el nombre d’autoritzacions a persones 

alimentadores, ens mostra que aquestes autoritzacions es van donar només durant el 

període 2011-2013, passant de les 9 autoritzacions inicials a les 3 del 2013 i no donar-

ne cap més durant la resta del període analitzat.  

 

 
2 Es consideren colònies de gats controlades aquelles a les quals s’ha fet almenys l’esterilització i control 
sanitari d’un gat integrant de la colònia.   
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  

 

2.2. Gestió de gats a l’equipament municipal 

L’indicador proposat sobre la gestió de gats a l’equipament municipal, el nombre de gats 

a l’equipament municipal d’acollida de gats (indicador 2.2.1), no es recull actualment 

però la intenció és poder fer-ho en el futur.  

 

 

3. Gestió d’expedients sancionadors i infraccions 

 

Àmbit Indicador Disponibilitat  
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 3.1. Expedients sancionadors   

3.1.1. Nombre d'expedients sancionadors vinculats amb la 
tinença d'animals 

Disponible 

3.1.2. Nombre d'expedients sancionadors sobre 
abandonaments 

Disponible 

3.1.3. Nombre d'expedients sancionadors per manca 
d'identificació i cens 

Disponible 

3.1.4. Nombre d'expedients sancionadors per no retirada 
d'excrements 

Disponible 

3.1.5. Nombre d'expedients sancionadors relacionats amb 
gossos perillosos 

Disponible 

3.2. Peticions raonades d’expedient sancionador   

3.2.1. Nombre de peticions raonades d'expedients 
sancionadors 

Disponible  

 

Aquest àmbit incorpora un total de 6 indicadors de 2 temàtiques diferents.  

3.1. Expedients sancionadors 

El següent gràfic recull el resultat dels indicadors sobre expedients sancionadors. De mitjana, 

durant el període amb dades disponibles (2015-2020) s’han realitzat 102,2 expedients 
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Indicador 2.1.5. Nombre d’autoritzacions a persones 
alimentadores (2010-2020)
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sancionadors relacionats amb la tinença d’animals a l’any.  

El màxim d’expedients sancionadors vinculats amb la tinença d’animals es dona l’any 2017, 

amb un total de 198 expedients, mentre que a l’altre extrem es troba l’any 2019, amb un 

total de 26 expedients sancionadors vinculats amb la tinença d’animals. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Serveis Jurídics.  

Pel que fa al motiu dels expedients, s’han analitzat 4 causes diferents: els abandonaments, 

la manca d’identificació i cens, la no retirada d’excrements i els gossos perillosos. D’aquestes 

causes, la més freqüent és la manca d’identificació i cens (mitjana de 49,7 expedients 

anuals); seguit dels expedients vinculats amb els gossos perillosos (mitjana de 20,8 

expedients anuals); amb la no retirada d’excrements (mitjana de 8,8 expedients anuals) i 

finament amb els abandonaments (mitjana de 3,5 expedients anuals).   

S’observa una tendència a la baixa, durant els últims anys, en el volum d’expedients 

sancionadors causats pels 4 motius analitzats, però especialment per la manca d’identificació 

i cens, passant d’un màxim de 118 l’any 2017 a un mínim de 0 l’any 2020.  

 

3.2. Peticions raonades d’incoació d’expedient sancionador  

Pel que fa a l’indicador sobre el nombre de peticions raonades d’incoació d’expedients 

sancionadors, s’observen dos moments: un increment en el període 2010-2015, i un 

segon període de disminució entre els anys 2016 i 2020.  

Així, el nombre màxim de peticions raonades d’expedients sancionadors vinculats amb 

la tinença d’animals es dona l’any 2013, amb un total de 97, seguit després per una 

tendència a la baixa que resulta l’any 2020 amb un total de 33 peticions raonades 

d’expedients sancionadors.  

Aquesta disminució a partir de l’any 2015 es deu a que es va confeccionar una acta 

específica amb les infraccions més freqüents relacionades amb la tinença d’animals a 

partir de la qual aquestes són derivades directament a l’Oficina de Sancionadors. Per 
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tant, ja no és necessari confeccionar una petició raonada d’incoació d’expedient 

sancionador de totes aquestes actes per part de la Unitat de Benestar Animal.   

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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4. Civisme  

 

Àmbit Indicador Disponibilitat  
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4.1. Conductes incíviques relacionades amb la 
tinença d'animals 

 

4.1.1. Nombre d'incidències recollides pels agents cívics 
relacionades amb conductes incíviques vinculades a la 
tinença d'animals, segons tipus 

No tenim actualment però sí 
en el futur 

4.2. Campanyes de civisme / accions de 
sensibilització 

 

4.2.1. Nombre de campanyes realitzades Disponible 

4.2.2. Hores d'agents cívics realitzant campanyes sobre 
tinença responsable 

No tenim actualment però sí 
en el futur 

4.2.3. Despesa en campanyes sobre tinença responsable 
(€) 

Disponible 

4.3. Mapificació   

4.3.1. Elaboració d'un mapa amb els punts incívics del 
municipi quant a la tinença d'animals (Sí/No) 

No tenim actualment però sí 
en el futur 

4.4. Intervencions a centres educatius  

4.4.1. Nombre d'intervencions realitzades a centres 
educatius 

Disponible 

4.4.2. Nombre d'alumnes assistents No es pot obtenir però és 
rellevant 

4.5. Excrements   

4.5.1. Nombre de queixes per l'estat de la via pública per 
excrements 

No es pot obtenir però és 
rellevant 

 

 

Aquest àmbit incorpora un total de 8 indicadors de 5 temàtiques diferents.  

4.1. Conductes incíviques relacionades amb la tinença d’animals 

L’indicador proposat sobre conductes incíviques relacionades amb la tinença d’animals, 

el nombre d'incidències recollides pels agents cívics relacionades amb conductes 

incíviques vinculades a la tinença d'animals segons tipus (indicador 5.1.1), no es pot 

recollir actualment però sí que es podrà fer en el futur.  

 

4.2. Campanyes de civisme/accions de sensibilització 

L’indicador sobre el nombre de campanyes realitzades no està disponible per a tot el 

període analitzat, però permet fer-se una idea aproximada sobre el volum anual de 

campanyes de civisme que es realitzen anualment al municipi, que no ha estat en cap 

dels anys amb dades disponibles inferior a 1 ni superior a 3.  
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*Dades no disponibles per al període 2016-2018.                   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  

 

El segon indicador proposat sobre campanyes de civisme/accions de sensibilització, les 

hores d'agents cívics realitzant campanyes sobre tinença responsable (indicador 4.2.2), 

no es pot recollir actualment però sí que es podrà fer en el futur.  

Finalment, del tercer indicador sobre les campanyes de civisme i accions de 

sensibilització realitzades, només es disposen dades de 3 anys. Es tracta de la despesa 

en campanyes, que durant aquest període ha variat dels 1.535,80 euros l’any 2013 fins 

als 6.326,51 euros de l’any 2014, amb una mitjana de despesa de 3.824,94 euros anuals. 

  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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Indicador 4.2.1. Nombre de campanyes realitzades                     
(2010-2015 i 2019)

1.535,80 €
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Indicador 4.2.3. Despesa en campanyes sobre tinença 
responsable en euros (2013-2015)
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4.3. Mapificació 

Pel que fa a l’elaboració d’un mapa amb els punts incívics del municipi en relació a la no 

recollida dels excrements de gos, el resultat és la no existència durant tot el període 2010-

2020.   

 

Any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 4.3.1. 

Elaboració d'un 

mapa amb els 

punts incívics del 

municipi relacionats 

amb la no recollida 

dels excrements de 

gos (Sí/No) 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Relacions Ciutadanes.   

 

 

4.4. Intervencions a centres educatius 

Durant el període amb dades disponibles sobre les intervencions a centres educatius 

(2013-2020), s’han realitzat intervencions els anys 2018 (11 accions) i 2019 (3 accions).  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  

 

0 0 0 0 0

11

3

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicador 4.4.1. Nombre d’intervencions realitzades a centres 
educatius (2013-2020)
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El segon indicador proposat sobre intervencions a centres educatius, el nombre 

d’alumnes assistents (indicador 5.4.2), no es pot recollir actualment però es considera 

rellevant per a recollir-ho en el futur.   

 

4.5. Excrements   

L’indicador proposat sobre excrements, el nombre de queixes per l'estat de la via pública 

per excrements (indicador 4.5.1), no es pot recollir actualment però es considera 

rellevant per a recollir-ho en el futur.  

 

 

5. Senyalització   

 

Àmbit Indicador Disponibilitat  

 

5
. 

S
e
n

y
a

li
tz

a
c
ió

 5.1. Senyalització   

5.1.1. Existència d'un protocol de senyalització (Sí/No) Disponible 

5.1.2. Nombre d'espais senyalitzats on es prohibeix la 
presència de gossos 

No tenim actualment però sí 
en el futur 

 

Aquest àmbit incorpora un total de 2 indicadors de 1 temàtica.  

5.1. Senyalització  

Pel que fa a l’existència d’un protocol de senyalització al municipi de Rubí, el resultat és la 

no existència durant tot el període 2010-2020.   

 

Any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 5.1.1. 

Existència d'un 

protocol de 

senyalització 

(Sí/No) 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.   

 

El segon indicador proposat sobre senyalització, el nombre d'espais senyalitzats on es 

prohibeix la presència de gossos (indicador 5.1.2), no es pot recollir actualment però es 

recollirà en el futur.  
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6. Atenció ciutadana    

 

Àmbit Indicador Disponibilitat  

6
. 

A
te

n
c
ió

 

c
iu

ta
d

a
n

a
 6.1. Animals identificats i censats  

6.1.1. Nombre de gossos identificats i censats Disponible 

6.1.2. Nombre de gats identificats i censats Disponible 

6.1.3. Nombre de fures identificades i censades Disponible 

6.2. Llicències de gossos potencialment perillosos  

6.2.1. Nombre de llicències de gossos potencialment 
perillosos atorgades 

Disponible 

 

Aquest àmbit incorpora un total de 4 indicadors de 2 temàtiques diferents.  

6.1. Animals identificats i censats 

Pel que fa als animals identificats i censats, s’observa una tendència a l’alça durant tot 

el període analitzat, però especialment en el cas dels gossos. 

Així, l’any 2020 s’assoleix la xifra màxima d’animals identificats i censats, amb un total 

de 3.908 gossos i 848 gats.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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6.2. Llicències de gossos potencialment perillosos  

També s’observa una tendència a l’alça pel que fa al nombre de llicències de gossos 

potencialment perillosos atorgades durant el període 2010-2020. Aquesta tendència, 

però, sembla que canvia a partir del 2019, amb una disminució del volum de llicències 

atorgades comparat amb els últims anys.  

El màxim nombre de llicències atorgades s’observa l’any 2018, amb un total de 65, 

comparat amb el mínim observat en tot el període, 15 llicències l’any 2010.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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Indicador 6.2.1. Llicències de gossos potencialment 
perillosos atorgades (2010-2020)
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7. Zones d’esbarjo de gossos 

 

Àmbit Indicador Disponibilitat  

7
. 

Z
o

n
e

s
 e

s
b

a
rj

o
 d

e
 

g
o

s
s
o

s
 

7.1. Zones d'esbarjo  

7.1.1. Nombre de zones d'esbarjo amb tancament per a 
gossos 

Disponible 

7.1.2. Nombre de zones d'esbarjo sense tancament per a 
gossos 

Disponible 

7.1.3. m2 de zones d'esbarjo amb tancament per a 
gossos 

Disponible 

7.1.4. Despesa en manteniment de les zones d'esbarjo 
per a gossos 

Disponible 

7.1.5. Despesa en millores de les zones d'esbarjo per a 
gossos 

Disponible 

 

Aquest àmbit incorpora un total de 5 indicadors de 1 temàtica.  

7.1. Zones d’esbarjo 

Pel que fa a les zones d’esbarjo per a gossos, durant el període 2010-2020 s’observa un 

creixement important en el nombre total de zones disponibles, passant de 13 l’any 2010 

a un total de 21 l’any 2020.  

Les zones amb tancament són les que més creixen, passant de 2 l’any 2010 a les 11 

disponibles l’any 2020, mentre que s’observa més estabilitat en les zones sense 

tancament, que passen de ser 11 l’any 2010 a ser-ne 10 l’any 2020.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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L’increment de les zones d’esbarjo per a gossos va acompanyat, com era d’esperar, d’un 

increment de l’espai disponible. El creixement de l’espai disponible, però, és major que 

l’observat en el nombre de zones. Així, mentre que el nombre de zones d’esbarjo creix 

en un 75% durant el període 2010-2020, l’espai disponible d’aquestes zones es multiplica 

per 22.  

D’aquesta manera, es passa de 795 m2 disponibles de zones d’esbarjo per a gossos amb 

tancament l’any 2010 a un total de 17.928 m2 l’any 2020.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  

 

 

 

La despesa en zones d’esbarjo per a gossos, però, no va paral·lela a l’evolució en el 

nombre de zones i els m2 disponibles.  

Durant el període 2010-2020 hi ha hagut una despesa total de 242.563,70 euros, de la 

qual el 54,7% ha estat en millores (132.784,00 euros) i el 45,3% en manteniment 

(109.779,70 euros).  

L’any 2015 es produeix la major despesa en millores de zones d’esbarjo per a gossos, 

gastant un total de 53.358,85 euros, mentre que la major despesa en manteniment 

d’aquestes zones es produeix el 2019, quan el consistori inverteix un total de 60.163,99 

euros.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  

 

 

 

8. Altres animals  

 

Àmbit Indicador Disponibilitat  

8
. 

A
lt

re
s
 

a
n

im
a

ls
 8.1. Domèstics i de companyia exòtics  

8.1.1. Nombre d'actuacions relacionades amb animals 
domèstics i de companyia exòtics 

Disponible 

 

Aquest últim àmbit incorpora 1 indicador de 1 temàtica.  

 

8.1. Domèstics i de companyia exòtics   

L’indicador recollit sobre altres animals consisteix en el nombre d'actuacions relacionades 

amb animals domèstics i de companyia exòtics. Com es pot observar al gràfic següent, 

anualment es fa una mitjana inferior a 3 actuacions relacionades amb aquesta tipologia 

d’animal, essent l’any 2015 quan més actuacions es van realitzar, amb un total de 6.  

 

 

 

 

0 € 0 € 0 € 1.234,20 €

8.908,93 €

0 € 0 € 0 €
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39.472,58 €

2.273,54 €
0 €
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0 € 0 € 0 €

10.760,00 €

16.877,39 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadors 7.1.4 i 7.1.5. 
Despesa en zones d’esbarjo per a gossos (2010-2020)

Despesa en manteniment Despesa en millores
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*Dades no disponibles per al període 2016-2018.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat de Benestar Animal.  
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A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi DAFO realitzat en base a la revisió 

documental i del sistema d’indicadors construït per a l’elaboració del Pla de Benestar 

Animal i Tinença Responsable.  

 

 

 

 

 

FORTALESES 
 

• Bona predisposició de l’Ajuntament per a 
millorar el benestar dels animals del 
municipi i fomentar la tinença 

responsable.  

• Augmenta la proporció d’animals 
recuperats en relació al total d’animals 

recollits abandonats o perduts.  

• Disminueix la permanència d’animals a 
finals d’any al centre de recollida, així 

com el temps d’estada.  

• Disminució en el volum d’eutanàsies 
realitzades entre els animals recollits.  

• Durant els últims anys han augmentat les 
zones d’esbarjo per a gossos al municipi, 
però especialment les que disposen de 

tancament, així com també l’espai 
disponible.  

 

DEBILITATS 
 

• Dificultat per a obtenir algunes dades per 
a construir el sistema d’indicadors, 
especialment a àmbits com el del civisme.  

• No es disposa d’una mapificació amb els 
punts incívics del municipi relacionats 
amb la recollida dels excrements de gos.  

• No es disposa d’un protocol de 
senyalització al municipi dels espais on es 
prohibeixen els gossos.  

• No es disposa d’una diagnosi sobre les 
zones d’esbarjo de gossos.  

 

OPORTUNITATS 
 

• El volum de gossos i gats abandonats o 
perduts recollits durant l’últim any ha 

disminuït i les actuacions amb altres tipus 
d’animals (fures i exòtics) són 
anecdòtiques.  

• Increment en el volum d’animals 
identificats i censats, però especialment 
en el cas dels gossos.  

 

AMENACES 
 

• L’existència de colònies de gats al 
municipi és vist com un potencial 

problema en termes de convivència.  

• Més del 30% de les incidències recollides 
per les agents cíviques estan 

relacionades amb la tinença d’animals, 
especialment per les deposicions dels 
animals, passejar-los sense seguir les 

condicions que estableix l’ordenança 
municipal i utilitzar els parcs infantils com 
a zones d’esbarjo.  

6. DAFO i anàlisi FODA  
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A partir d’aquesta anàlisi DAFO es proposen les següents línies estratègiques a partir 

de l’anàlisi DOFA: 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MATRIU DOFA: 
PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA 

 

FORTALESES (F) 
 

• Bona predisposició de 
l’Ajuntament per a millorar el 
benestar dels animals del 
municipi i fomentar la tinença 
responsable.  

• Augmenta la proporció 
d’animals recuperats en relació 
al total d’animals recollits 
abandonats o perduts.  

• Disminueix la permanència 
d’animals a finals d’any al centre 
de recollida, així com el temps 
d’estada.  

• Disminució en el volum 
d’eutanàsies realitzades entre 
els animals recollits.   

• Augment de les zones d’esbarjo 
per a gossos al municipi.  

 

DEBILITATS (D) 
 

• Dificultat per a obtenir algunes 
dades per a construir el sistema 
d’indicadors, especialment a 
àmbits com el del civisme.  

• No es disposa d’una 
mapificació amb els punts 
incívics del municipi relacionats 
amb la recollida dels 
excrements de gos.  

• No es disposa d’un protocol de 
senyalització al municipi dels 
espais on es prohibeixen els 
gossos.  

• No es disposa d’una diagnosi 
sobre les zones d’esbarjo de 
gossos. 

 

OPORTUNITATS (O) 
 

• El volum de gossos i gats 
abandonats o perduts recollits 
durant l’últim any ha disminuït 
i les actuacions amb altres 
tipus d’animals (fures i 
exòtics) són anecdòtiques.  

• Increment en el volum 
d’animals identificats i 
censats, però especialment en 
el cas dels gossos. 

 

ESTRATEGIA FO: 
 

• Millorar el benestar dels 

animals domèstics i de 
companyia que viuen al 
municipi.  

 
 

 

ESTRATEGIA DO: 
 

• Impulsar la Taula de 

Benestar Animal 
permanent.  
 
 

 

AMENACES (A) 
 

• L’existència de colònies de 
gats al municipi és vist com un 
potencial problema en termes 
de convivència.  

• Més del 30% de les 
incidències recollides per les 
agents cíviques estan 
relacionades amb la tinença 
d’animals. 

 

ESTRATEGIA FA: 
 

• Disminuir el nombre 

d’animals abandonats i 
fomentar la identificació.  

• Millorar la convivència 
entre les persones 

propietàries d’animals 
domèstics i de companyia 
i la resta de la ciutadania.  

 

ESTRATEGIA DA: 
 

• Millorar el control i la 

gestió dels gats del 
municipi.  

• Augmentar el 
coneixement de les 

persones propietàries 
sobre la tinença 
responsable d’animals 

domèstics i de 
companyia.  
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A continuació es presenta la proposta de 6 línies estratègiques associades als 5 objectius 

estratègics del pla amb un total de 26 accions consensuades amb la Unitat de Benestar 

Animal i Tinença Responsable de l’Ajuntament de Rubí.  

 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Millorar el benestar dels animals 
domèstics i de companyia que 

viuen al municipi. 
 

                   (transversal)  

 

 
Disminuir el nombre d’animals 
abandonats i fomentar la 

identificació.   

Reduir el nombre 

d’abandonaments d’animals de 
companyia. 

Incrementar les recuperacions i 

reduir el temps al centre d’acollida.  

Augmentar la identificació i cens 
dels animals de companyia. 

Augmentar el coneixement de les 
persones propietàries sobre la 
tinença responsable d’animals 

domèstics i de companyia.  

Millorar els coneixements de les 
persones propietàries sobre la 
tinença responsable.  

Millorar la convivència entre les 
persones propietàries d’animals 

domèstics i de companyia i la resta 
de la ciutadania.  

 

Millorar la convivència i 
sensibilització de les persones 

propietàries i de la resta de la 
ciutadania respecte els animals 
domèstics i de companyia.  

Millorar el control i la gestió dels 
gats del municipi. 

Millorar la gestió de les colònies de 
gats.  

Impulsar la Taula de Benestar 
Animal permanent. 

                   (transversal) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. Línies estratègiques i accions 

1 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

 

ACCIONS 

Millorar el benestar dels animals 
domèstics i de companyia que 
viuen al municipi. 

 

1.1. Realitzar un Pla Director de les àrees 
d’esbarjo per a gossos. 

1.2. Elaborar i difondre un reglament d’ús de 
les àrees d’esbarjo per a gossos. 

1.3. Elaborar un pla de manteniment de les 
àrees d’esbarjo per a gossos. 

1.4. Elaborar un Protocol contra el 
Maltractament Animal. 

1.5. Elaborar un cens dels serveis relacionats 
amb els animals del municipi (comerços de 
venda d’animals, centres veterinaris i tota 
mena de nuclis zoològics).  

1.6. Analitzar possibles opcions que permetin 
millorar el sistema de recuperació i acollida 
d’animals (per exemple, un centre de curta 
estada per animals recollits...) 

1.7. Incorporar una clàusula als plecs de 

l’empresa que fa la recollida en relació a reduir 
el temps d’espera d’arribada a un centre 
veterinari en el cas d’animals ferits. 

Disminuir el nombre d’animals 
abandonats i fomentar la 
identificació.   

2.1. Promoure l’esterilització dels animals 
entre les persones propietàries d’animals. 

2.2. Realitzar campanyes i actuacions 
encaminades al foment de la identificació i 
cens d’animals de companyia.  

2.3. Facilitar informació a la ciutadania per 
alertar sobre l’abandonament i promoure les 
recuperacions i adopcions (fer difusió dels 
indicadors d’abandonament i recuperació dels 
animals recollits, protocols existents...)  

2.4. Analitzar quines accions de promoció de 
les adopcions han funcionat en altres 
contextos.  

Augmentar el coneixement de les 
persones propietàries sobre la 
tinença responsable d’animals 

domèstics i de companyia.  

3.1. Fer difusió entre la ciutadania de la gestió 

dels animals que fa l’Ajuntament.  

3.2. Crear un distintiu de tinença cívica 
responsable.  

3.3. Realitzar xerrades/tallers sobre tinença 
responsable (identificació i cens, llicències de 
gpp, atencions i condicions higièniques i 

sanitàries, com actuar en cas d’abandonament 
o maltractament...), especialment entre els 
nens i les nenes.  

1 

2 

3 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

 

ACCIONS 

Millorar la convivència entre les 
persones propietàries d’animals 
domèstics i de companyia i la resta 

de la ciutadania.  
 

4.1. Mapificar els punts incívics del municipi en 
relació a la recollida dels excrements de gos, 
les miccions i altres tipus de tinença 
irresponsable per tal de focalitzar les 
campanyes.  

4.2. Realitzar campanyes  i formar agents de 
convivència per conscienciar sobre els 
excrements i les miccions dels gossos.  

4.3. Realitzar campanyes de sensibilització i 
educatives en relació al soroll produït pels 
gossos (tant dirigides a les persones que 
tenen gos com a les que no en tenen -
tolerància-).  

4.4. Identificar clarament els espais on es 

prohibeix la presència de gossos i sancionar 
l’incompliment de la normativa.  

Millorar el control i la gestió dels 

gats del municipi. 

 

5.1. Definir les condicions de les colònies 
controlades de gats de Rubí (entorn, mobiliari 
específic...) 

5.2. Identificar i mapificar les colònies de gats 

que hi ha al municipi.  

5.3. Identificar a les persones alimentadores 
de gats de colònies i formar a les que no ho 
fan bé.  

5.4. Mantenir la vigilància i control sanitari 
dels gats de colònies i esterilització. 

5.5. Elaborar i difondre una campanya sobre 
el respecte als gats de carrer i colònies.  

Impulsar la Taula de Benestar 
Animal permanent. 

 

6.1. Modificar l’Ordenança Reguladora de la 
Tinença d’Animals de Companyia. 

6.2. Fer seguiment del Pla de Benestar Animal 
i Tinença Responsable (PBATR) aprovat per la 
Taula.  

6.3. Vetllar per l’actualització de la informació 
relativa al benestar animal al web de 
l’Ajuntament.  

6.4. Estudiar i treballar la creació de la figura 
de “l’agent ciutadà pel Benestar Animal” 
definint l’abast de la seva actuació.  

 

 

4 

5 

6 
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

 

Acta de la reunió número 1 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 2 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 3 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 4 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 5 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 6 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 7 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 8 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 9 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 10 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

  



| 70 
 

Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 11 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 12 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 13 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 14 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 15 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

Acta de la reunió número 16 de la Comissió de treball per elaborar 

una nova proposta de tinença d’animals  
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Diagnosi Pla Benestar Animal i Tinença Responsable, anàlisi d’indicadors i proposta d’organització  

 


