El passat 19 de desembre de 2013, ASBAC va estar present en la sessió plenària del
Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de
Barcelona.
Aquest és el resum dels temes que es van tractar:
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1. Nova estructura orgànica dels serveis de gestió de la Regidoria de Presidència i
Territori en matèria de benestar Animal: Departament de benestar Animal
Aprovació al setembre de 2013 del nou organigrama de la Gerència de Recursos, que ja
incorpora la creació del Departament de Benestar Animal, de la Regidoria de Presidència
i Territori. Aquest Departament substitueix la Direcció de Programa de Suport, i és l’òrgan
de gestió de les competències municipals en matèria de benestar animal.
2. Acord amb TMB per l’accés de gossos al metro
Modificació del reglament de viatgers del metro, pendent d’aprovar la Generalitat, per tal
de facilitar l’accés de gossos a partir de l’estiu. Aquest accés serà possible sempre que
vagin amb corretja no extensible i morrió. Als Ferrocarrils de la Generalitat també
s’admet l’accés amb limitacions vinculades a l’ocupació de l’espai dels vagons.
L’acord pel metro preveu algunes limitacions: el dies laborables no serà possible pujar al
metro amb un gos a les franges considerades hores punta, ni tampoc quan es produeixi
alguna celebració multitudinària. Es preveu la creació d’una comissió de seguiment entre
els responsables de TMB i els tècnics de la Regidoria de Presidència i Territori. S’ha fixat
un termini de sis mesos per avaluar el correcte funcionament de la iniciativa a partir que
aquesta entri en vigor.
3. Informació sobre l’estat de les negociacions per al nou CAACB (Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia de Barcelona)
4. Servei de gestió d’animals “no companyia” de l’OPAB (l'Oficina de Protecció dels
Animals de Barcelona)
Des de l’1 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un servei de recollida
d’animals. Aquest servei està coordinat des de l’OPAB i a disposició de la Guàrdia
Urbana de Barcelona per a les franges horaris no laborables, ja que és operatiu les 24
hores. Està format per personal qualificat a nivell mediambiental, i es desplaça a recollir
animals ferits o abandonats a la via pública o en situació de risc. Des de l’estiu fins a
desembre de 2013 es varen fer 218 actuacions.
5. Guardó “Segle XXI” atorgat per la FEDAN en el marc de l’Animaladda
A la 9ª edició del Saló Animaladda, el Regidor de Presidència i Territori, com a
representant de l’Ajuntament en matèria de Protecció dels Animals, va rebre el premi
FEDAN com a reconeixement de la bona tasca i actuacions en la protecció dels animals.
6. Campanyes de foment de les adopcions i lluita contra l’abandonament:
participació del CAACB (Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona)
a les festes de barris, Mercè i Animaladda. Nou contracte d’adopció del CAACB
L’any 2013 va ser un any molt actiu al CAACB, gràcies a la col·laboració dels voluntaris.
A més es va implantà el nou contracte d’adopcions del CAACB, que permet incrementar
el compromís del adoptants en el compliment dels requeriments de la tinença
responsable i aporta una novetat molt important: la possibilitat de dur a terme la tasca de
seguiment de les adopcions, que s’ha previst amb voluntariat i sota criteri i suport de
l’equip veterinari.
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7. Posta en marxa de la web Adopta BCN

El mes d’abril de 2013 es va posar en marxa la nova web Adopta Bcn, com instrument de
foment de les adopcions i la tinença responsable. Durant el mes de novembre de 2013,
la web va tenir més de 4.000 visites. Part de l’èxit ha estat en el cercador d’animals, un
instrument útil per recuperar els animals perduts i visualitzar els animals en adopció.
8. Tinença responsable i ciutat
Durant l’any 2013, s’han dut a terme diverses campanyes d’iniciativa municipal amb
l’objecte de fomentar la tinença responsable i la convivència a la ciutat:
−

Campanya de tinença responsable de Guarida Urbana: identificació i cens

−

Campanyes conjuntes de Guàrdia Urbana i Neteja

−

Campanya de tinença responsable als parcs

−

Campanya d’informació i seguiment de nuclis zoològics

−

Activitat disciplinaria vinculada la Protecció, Tinença i Venda d’animals

9. Gestió de colònies de gats de ciutat
Les dades del primer trimestre de 2013 són de 634 colònies de gats urbans a la ciutat,
amb una cabana de 8.394 gats.
Durant el primer semestre de 2013 es van esterilitzar 1.343 gats, amb una previsió pel
final de l’any d’arribar als 2.600.
−

Un exemple de bones pràctiques i treball del voluntariat ha estat les gestions
fetes per l’Associació Animalista Rescat al Centre de Serveis Social del C/ Vidal i
Guasch, 79, amb la col·laboració de l’OPAB, esterilitzant uns 14 gats, realitzant
revisions veterinàries, desparassitació, i instal·lació d’una caseta refugi, entre
altres.

−

Gestors de colònies de gats: formació, acord de voluntariat i identificació
acreditativa. Tal com es va acordar en el marc de la Comissió de Gats del
Consell i en el Plenari d’aquest Consell, s’ha treballat des de l’OPAB
conjuntament amb la Plataforma Gatera, Progat i la Fundació Silvestre, el procés
de formació, acords de voluntariat i identificació (carnet) per a les persones
gestores de colònies de gats urbans. Durant el 2013 es van realitzar 3 sessions
de formació, amb assistència d’un total de 201 persones, de les tres entitats
col·laboradores i que treballen en les colònies dels 10 districtes de la ciutat. La
formació tenia com objectiu aportar les nocions bàsiques més importants de la
gestió eficient d’una colònia controlada de gats.

−

Colònia controlada de gats de base no natural (Viver 3 Pins). Per tal de fomentar
la col·laboració i optimitzar les gàbies d’estada del Viver, es va realitzar una
prova pilot consistent en la creació d’una “colònia controlada de gats de base no
natural” amb gats dispersos reubicats d’altres zones amb la col·laboració de la
Plataforma Gatera i la Fundació silvestre.

−

Publicació de la “cartilla felina”. Plataforma Gatera amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, ha editat per primer cop la “Cartilla Felina”, on es
recull informació relacionada amb la vida i la tinença dels gats, per contribuir en
el foment de la tinença responsable.

10. Tancament de la darrera botiga de venda d’animals vius a la Rambla
El 15 de novembre de 2013 va cloure definitivament aquesta activitat, amb el tancament
de la darrera parada que quedava encara a les Rambles de Barcelona.
11. Barcelona punt de trobada 2013 dels esdeveniment animalistes més importants
d’Europa
Durant el 2013, Barcelona ha estat seu de les trobades d’animals més rellevants a nivell
europeu: el juny de 2013 el Congrés Internacional de Veterinària Felina; a l’octubre de

2013 el Congrés AVEPA i el de Dogs Trust; i al novembre 2013, la primera Jornada
Felina Europea.
A finals de setembre de 2013, el Congrés dels Diputats va posar a Barcelona com
exemple de bones pràctiques i ciutat capdavantera en la defensa dels drets dels animals.
12. Barcelona, solidària també amb els animals: col·laboració amb Affinity “50 anys,
50 tones”
Affinity va voler celebrar el seu 50è aniversari durant l’any 2013, amb una donació
equivalent a 400.000 racions de pinso per alimentar gossos i gats. El lliurament simbòlic
va tenir lloc el 4 d’octubre, el Dia Mundial dels Animals, al Rebost de Càritas de Sant
Andreu a Barcelona.
El treball de les entitats i els voluntaris va servir per fer arribar aquesta donació a 144
famílies. Les 5 tones de pinso repartides a Barcelona permetran alimentar durant un any
85 gossos i 57 gats.
13. Iniciativa de la Comissió de Presidència i Règim Interior en relació al treball per
l’accés de gossos a les platges
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GRANS PROJECTES PER AL 2014
•

Tramitació formal de la revisió de l’Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i
Venda d’Animals
Durant el 2013 s’ha treballat en la revisió de l’Ordenança, i ja es disposa d’un primer
document de treball.
En la Comissió ha participat un total de 13 entitats, entre les que ASBAC ha estat
present, contribuint amb la redacció dels nous textos i aportant millores d’especial
importància.
L’objectiu fonamental d’aquesta revisió es adaptar l’Ordenança al marc legislatiu actual,
a la realitat de la intervenció municipal als animals de tot tipus a Barcelona, sota la
perspectiva de la responsabilitat amb el benestar animal i a la convivència entre
persones i animals a la ciutat.
Durant l’any 2014 es durà a terme la tramitació formal d’aquesta revisió.

•

Convocatòria anual de subvencions 2014
La convocatòria pel 2014 serà la mateixa dotació que l’any 2013, de 80.000 euros, i es
publicarà a principis del mes de febrer.

•

Col·laboració de BTV per al foment de la tinença responsable i la promoció del
CAACB (Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona)
BTV va realitzar una sèrie de capsules informatives sobre el CAACB, el treball del
voluntariat, el foment de les adopcions, la tinença responsable i la gestió de colònies de
gats urbans. Aquests espais s’emetran durant l’any 2014.

•

Treball per a la formació sobre tinença responsable a les escoles
S’han mantingut contactes amb la Regidoria d’Educació per treballar a les escoles
material didàctic per al foment de la Tinença Responsable. L’objectiu es poder
implementar una prova pilot a 10 escoles de Barcelona, durant el proper curs 2014-2015.

•

Conveni de col·laboració amb la Càtedra “Animales y Salut”
La regidoria de Presidència i Territori i
estan treballant en la configuració d’un
d’un programa de recerca formació
actuacions en l’àmbit de la protecció

la Càtedra “Fundación Affinity Animales y Salut”,
conveni de col·laboració per al desenvolupament
i difusió, que permeti afavorir totes aquelles
animal, el benestar animal, els beneficis de la

convivència amb animals de companyia per la salut i la qualitat de vida de les persones, i
la tinença responsable del animals de companyia.
•

Escultura en homenatge al cavall
Aquest iniciativa, sorgida durant l’Animaladda 2012, compta amb el recolzament
institucional de l’Ajuntament de Barcelona

