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DE MAR 

 

Exposició de motius 

El vincle amb els nostres gossos i gats és tan especial que en molts casos 

són una membre més de la família. 

Només a l'Estat Espanyol s'estima que més de 10 milions de gossos i gats 

viuen amb nosaltres. Un 26% de les llars viuen amb un gos i un 15% amb 

un gat. 

Una de cada tres persones arriba a dir que el seu gos és molt més 

important que qualsevol dels seus amics. 

(https://www.youtube.com/watch?v=RiitCF1u4W0). 

Malgrat tot, el 3% dels casos, el vincle es trenca. Això significa que cada 

any arriben a les protectores més de 300.000 animals. D'aquests, 183.000 

són gossos i 123000 són gats, la qual cosa situa l'abandó com un problema 

molt més greu del que es creia (les protectores i els ajuntaments recullen 

400 gossos i gats del carrer al dia). Només 2 de cada 10 gossos són portats 

als refugis per les seves famílies. El 60% de les mascotes abandonades són 

trobades per particulars i menys del 50% acaben adoptades. I el pitjor, és 

que any rere any les dades es repeteixen i les xifres d'abandó són 

esgarrifoses. 

Segons dades de la Fundació Affinity i les Associacions Protectores i de 

Defensa Animal (FAPAM), a Espanya s'abandonen 3 gossos i gats cada 5 

minuts. (https://www.fundacion-affinity.org/sites/default/files/white-paper-abandono-

2021.pdf). 

El conjunt de l'Estat posseeix una de les taxes d'abandó animal més altes 

d'Europa. 

Amb l'arribada de les festes Nadalenques, aquestes xifres augmenten. 

Moltes són les persones que trien com a regal una nova "mascota", tant 

sigui comprat com adoptat (encara que els animals de companyia no han de 

ser considerats regals ni obsequis) i malauradament, moltes d'elles són 

abandonades al cap de poc temps. 

Segons diversos estudis, aquesta compra impulsiva i irresponsable, es dona 

també a Setmana Santa i a l'estiu (on es disparen més el nombre 

d'abandons). La tinença d’animals comporta despeses associades amb el 

menjar i el veterinari, dependent la seva quantia de la raça, mida o d’altres 

característiques individuals. Però lamentablement a vegades les famílies 
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prenen la de decisió de comprar animals de companya  sense tenir en 

compte les circumstàncies anteriors; donant lloc al fet que temps després 

molts d'aquests animals siguin abandonats. 

Per a evitar-ho cal crear consciència perquè tant gossos com gats no siguin 

regalats com un objecte qualsevol i alertar sobre les nefastes conseqüències 

que pot tenir regalar animals, amb la finalitat d'evitar futurs abandons. 

Per a avançar com a societat, és necessari i imprescindible educar i 

conscienciar a la ciutadania en el respecte i la tolerància envers  els éssers 

vius. La conscienciació és una part fonamental per a evitar i posar solució al 

maltractament animal. 

Hem d'adoptar si, però hem de fer-ho amb moltíssima responsabilitat. Com 

Ajuntament, Institució més propera al ciutadà, hem de saber conscienciar 

sobre la tinença responsable i lluitar contra l'abandó d'animals; tot plegat,  

coincidint amb les festes nadalenques, quan arriben a les llars espanyoles 

prop d'un 40% d'animals en forma d'obsequi i molts d'ells són abandonats a 

l'estiu amb la volta de les vacances, quan ja no són tan petits, quan ja, 

potser no fan tanta gràcia, quan aquestes despeses es fan més grans, quan 

hem de marxar de vacances i el “nostre” gos ens fa nosa, segons Affinity. 

Però afortunadament, en els últims anys ha augmentat la sensibilitat cap a 

la situació de maltractament i abandó que sofreixen els animals, i el nostre 

municipi no és aliè a això. La responsabilitat, guàrdia i tutela dels animals 

que es troben en el terme municipal és de l'Ajuntament, i aquest hauria de 

ser el principal interessat a reduir al màxim el nombre d'abandons. 

Resulta imprescindible per al bon funcionament d'un Ajuntament, com a 

màxim òrgan local, ser un exemple per a la ciutadania, atenent els diferents 

àmbits que li competeixen: entre ells es troba el del benestar dels animals. 

Totes i tots som responsables de canviar aquestes alarmants xifres i estem 

convençudes que conscienciar a la població d'aquesta situació és una bona 

manera d'ajudar. 

Per tot això, i en virtut de l'exposat, el Grup Municipal Premià en Comú 

Podem insta el Ple de l'Ajuntament de Premià de Mar, a adoptar els 

següents 

ACORDS 

Primer. Crear campanyes d'adopció i contra l'abandó animal al llarg de tot 

l'any. Reincidint en els mesos de Nadal, per la compra de cadells i a l'estiu 

que acaba traduint-se en una alta taxa d'abandons. 

Segon. Promoure una cultura de 'decisió informada i adquisició 

responsable' per a evitar la compra o adopció compulsiva d'animals de 

companyia. 
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Tercer. Creació de campanyes d'esterilització. I demanar les subvencions 

que ofereixen la Generalitat de Catalunya per a esterilitzar animals censats. 

Amb campanyes d'informació i conscienciació a tota la ciutadania. 

Quart. La creació immediata d'una Mesa de Benestar Animal Permanent 

composta per experts en matèria de sanitat, Policia Local, membres dels 

Grups Polítics representats en el Ple, veterinaris, protectores o associacions 

d'animals, les alimentadores de gats comunitaris o qualsevol altre ens que 

tingui relació amb el benestar animal en el nostre municipi. 

Aquesta Mesa ha de tenir la competència  

1.  El treball de la Mesa de Benestar Animal estaria encaminat a la creació 

de projectes referents a conscienciació ciutadana, a l'establiment d'un 

protocol de recollida de gossos abandonats i d'un altre protocol per a 

denunciar casos de maltractament animal, a l'adopció i tinença d'animals 

domèstics i a vetllar pel compliment de les lleis, tant estatals com de la 

comunitat autònoma o del mateix Ajuntament, sobre tinença i protecció 

d'animals, participant en l'actualització de les ordenances municipals davant 

la vista de les denúncies o les necessitats que la ciutadania demandi. 

2. Aquesta Mesa tindrà accés a tota la informació relacionada amb les 

llicències municipals per a totes les activitats amb animals, granges, 

escoles, cases d'adopció, persones cuidadores de colònies, associacions de 

defensa i protecció animal i les inspeccions que corresponguin per 

veterinaris autoritzats. 
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