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SERVEI DE MEDI AMBIENT



TINENÇA RESPONSABLE
D'ANIMALS DE COMPANYIA

TOTAL D'ANIMALS CENSATS L'ANY 2019: 682

Gossos: 549
Esterilitzats en el moment del registre: 63
Gossos Potencialment Perillosos: 72 (12 esterilitzats) 

Gats: 133
Esterilitzats en el moment del registre: 27 

11,5 %

20 %



ANIMALS CENSATS FINS A
2019 A VNG
GOSSOS: 5316  

Potenciament Perillosos: 471

Esterilitzats: 136 (Potencialment Perillosos: 15)

GATS: 605 

Esterilitzats: 100

FURES: 8 



RECOLLIDA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA

173 gossos i 199 gats

Gossos: 173 (58 amb xip)

Adoptats: 72
Recuperats: 88
Continuen al CAAD: 8
Baixa: 5

Gats: 199 (3 amb xip)

Adoptats: 149
Recuperats: 9
Continuen al CAAD: 5
Baixa: 30
Retorn a colònies: 6

33,5 %1,5 %



BALANÇ
Un 65 % dels gossos front 1% dels gats recuperats 

 disposen de xip.

Els animals perduts amb microxip, poden retrobar-se amb el seu

propietari, per això és tant import identificar-los i censar-los.

Respecte al 2018:

- El nombre de gossos recollits ha tingut un lleuger descens no

significatiu

- El nombre de gats recollits  s’ha incrementat un 35 %



SOL ·L ICITUDS DE LL ICÈNCIES PER LA T INENÇA I  CONDUCCIÓ
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 2019

Expedients gestionats : 96

Expedients continuació de 2018:  19

Expedients oberts al 2019: 77

 

Expedients finalitzats al 2019: 53

  4 desistiments / 1 denegat

 

Llicències  tramitades/atorgades: 48

40 llicències per propietaris / 8 llicències per conductors

 

Requeriments de llicències d’ofici: 39

 26 llicències obtingudes / 13 propostes d'expedient sancionador



CONTROL I  VIGILÀNCIA DELS ANIMALS DE
COMPANYIA.  EXPEDIENTS OBERTS

Gossos  
Expedients gestionats: 106 

Requeriments Llicències GPP: 39
Molèsties: 16
Agressions (mossegades): 15
Manca Cens: 15
Mal estat: 6
Molèsties: 3
Males condicions: 2
Cria il·legal : 2
Abandonament: 2
Altres: 6

EXPEDIENTS SANCIONADORS 
48 PROPOSATS 
38 OBERTS
 
-  NO ATENDRE REQUERIMENT: 16
- MANCA DE LLICÈNCIA: 19
- MANCA DE CENS: 3

 



CONTROL I  VIGILÀNCIA DELS ANIMALS DE
COMPANYIA.  EXPEDIENTS OBERTS

Origen dels expedients  (42)
  

Ciutadania       37
Ofici       2

Policia Local      3

Gats
Expedients gestionats: 42

Actuacions: 45
( Inspeccions, requeriments,
cartes, informes, recollides,
bustiades, etc.)



Gestió de GATS a la via pública i control de colònies

Esterilitzacions totals (CER): 126 individus

 87 Femelles / 39 Mascles

% D’ESTERILITZACIÓ 

 1 Colònia amb fins al 30 % d’individus esterilitzats

7 Colònies amb  el 31-60 % d’individus esterilitzats

5 Colònies amb el 61-90 % d’individus esterilitzats

5 Colònies  amb el 91-100% d’individus esterilitzats

 Increment d'esterilitzacions respecte a l’any anterior 

2019:  18 COLÒNIES
INCREMENT DE COLÒNIES I  DE PUNTS D’ALIMENTACIÓ



DE LES 18 COLÒNIES AMB CER ACTIU AL 2019

5 estaven totalment controlades, amb tots els individus esterilitzats (100%)

3 estaven controlades, amb esterilització > 70% (equilibri sense proliferació)

6 estaven en vies de control, amb esterilització entre el 50 i el 70%

4 estaven en fase inicial amb esterilitzacions <50%

 



ACCIONS DE SENSIBIL ITZACIÓ

Aquesta fira s’organitza com una activitat lúdica i

demostrativa on puguin participar totes aquelles persones

que ho desitgin acompanyades dels seus animals, en les

propostes que considerin més adients. 

 

La Festa es va dur a terme a la rambla de la Pau durant tot

el dia. Es van realitzar activitats divulgatives i d’exhibició

amb gossos i tallers de sensibilització.

 

També es va convidar a participar ens i professionals

relacionats amb els animals de companyia com veterinaris,

empreses del sector, i entitats animalistes interessades a

difondre la seva tasca i a fomentar les adopcions dels

animals recollits.

 

FESTA DE L 'ANIMAL
El 19 d’octubre de 2019, es va celebrar la VIII Festa de l’Animal

organitzada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la

Mancomunitat Penedès Garraf, amb l’objectiu de conscienciar i

sensibilitzar sobre la tinença responsable dels animals de

companyia.

 

Aquest esdeveniment promou la identificació i cens dels animals,

l’obligatorietat de recollir les defecacions al carrer, la sensibilització

contra els abandonaments i també la divulgació del paper que els

gossos ensinistrats duen a terme en els diferents cossos de seguretat

i de protecció civil.

 

 



Al mes d'abril, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la moció per a la

protecció de les colònies de gats i la declaració dels gats com a

"Veïns no Humans de la Ciutat".

Treball amb col·laboració amb associacions i voluntariat que

aliments i treballs amb el mètode CER, que tenen cura dels gats

de carrer.

Manteniment i millora dels espais de lleure de gossos de la ciutat,

que milloren la socialització i condicionament d'aquests animals.

Treball per fer complir la normativa amb relació als Gossos

Potencialment Perillosos (GPP) i afavorir l'adopció d'aquestes

races.

Coordinació entre els serveis de l'Ajuntament per promoure el

civisme entre les persones propietàries amb l'objectiu que recullin

i netegin els excrements dels animals a l'espai públic comú.

Promoure la neteja de les miccions dels animals, fent entrega d'un

kit (ampolla d'aigua) i facilitant la informació de la seva

utilització.

L'edició 2019 va comptar amb una vintena d’associacions,

empreses, conferències, i es van materialitzar adopcions

arran de les passarel·les solidàries. Va intervenir activament

la Mancomunitat Penedès Garraf, a traves del CAAD, el

Centre d’Acollida d’Animals Domèstics amb qui l’ajuntament

treballa conjuntament. 

 

Es van realitzar activitats diverses d’oci educatiu al voltant

de la tinença responsable i promore l’ adopció. Van

participar en les xerrades “ Fem un barri cívic i ‘Pet-friendly’”

a càrrec de l’IES Baix-a-mar. Projecte d’aprenentatge i

servei. I "Fundació CRAM: Qui som i que fem" Centre de

Recuperació d’Animals Marins, entre d’altres.

ACCIONS EN CURS 2019



OBJECTIUS

Arribar al màxim nivell

de protecció i

benestar dels animals.

Garantir una tinença

responsable i la màxima

reducció de les pèrdues

i abandonament

d'animals.

Fomentar la

participació

ciutadana a la

defensa i la

protecció dels

animals.

Preservar la salut,

tranquil·litat i seguretat

de les persones.



ESTERIL ITZAR ELS ANIMALS DE
COMPANYIA,  PER QUÈ?

Facilita el maneig

Millora alguns problemes de comportament

Control de la natalitat. La cria descontrolada condueix

a un augment d’abandonaments

Estadísticament l’esterilitat prolonga la vida del nostre

animal, front als no esterilitzats

Prevenció de tumors mamaris, si es realitza abans del

primer zel, redueix la seva aparició en un 99.5 %

(tumors agressius i amb metàstasis)

Prevenció de problemes reproductius ( infecció de

matriu, pseudogestació, metritis, neoplàsies, quist,

prolapse vaginal... )

En mascles preveu tumors testiculars i hiperplàsia

prostàtica. 

 

L ’ESTERIL ITZACIÓ POT TENIR
ALGUN EFECTE SECUNDARI ? 

Pot provocar augment de pes. A causa del

descens de la taxa metabòlica, disminueix el

requeriment diari d’energia, per això cal

adequar l’aliment a aquesta nova situació.

S’ha de disminuir l’aliment subministrat de

forma gradual i afavorir que el nostre animal

faci exercici.

 

 



Aquest document recull les accions quantitatives realitzades durant el 2019

relacionades amb les competències atribuïdes als ajuntaments en matèria de salut

pública: la gestió del risc per la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de

companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. Així com també

promocionar la tinença responsable dels animals de companyia alhora garantint el

benestar dels animals

MÉS INFORMACIÓ
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