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1.-INTRODUCCIÓ 
 
Una societat moderna, democràtica, culta i sensible, ha d’incorporar 
entre els seus objectius bàsics i prioritaris la defensa d’aquells 
col·lectius i sectors especialment febles o fràgils. Cal que la societat 
organitzada tingui cura i posi els mitjans necessaris per a corregir tota 
mena de greuja i de diferencia injusta entre els seus membres. També 
cal posar èmfasi en la defensa dels col·lectius més desvalguts i 
incorporar mesures d’ajut i reequilibri. Sectors com la gent gran, la 
infància i alguns sectors marginals tenen el dret a ser protegits per 
l’administració, les institucions i la societat en general, com a part de la 
defensa dels seus drets generals a viure amb dignitat. 
 
Entenem que els animals, com a essers sensibles al dolor i al patiment, 
dotats de sensibilitat psíquica, a més de física, i amb uns drets 
naturals a viure d’acord amb la seves característiques biològiques i 
necessitats etològiques que impedeixen la seva explotació abusiva, 
han de ser defensats pel conjunt de la societat i especialment per les 
institucions. 
 
Per altra banda, la creixent sensibilitat de la societat i la millora 
progressiva de la legislació tant catalana com estatal i europea, 
obliguen tant a les administracions com a la ciutadania en general a 
tenir cura i vetllar pel benestar dels animals. 
 
Val a dir també que treballar per la defensa dels animals i el seu 
benestar : 

 És un indicador del grau i nivell de cultura d’un país. 

 És un element més de la defensa del medi ambient i la biodiversitat. 

 És una eina cabdal per a la educació de la sensibilitat i per la convivencia. 

 És un instrument que ajuda al foment dels valors de latolerància i el respecte. 

 És una eina educativa i social per a la prevenció de la violència iels 
maltractaments. 

 Comporta innombrables valors de salut i benestar per les persones, com a 
teràpia, companyia de la gent gran, etc . 
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2.-LEGISLACIÓ 
 
Actualment a casa nostra , la tinença, gestió i protecció dels animals 
de companyia està recollida principalment en: 
 
La Llei 28/2010, de 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008. 
I el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
I també en els Decrets i Ordres següents: 
 
DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions 
de manteniment dels animals de companyia. 
DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia. 
DECRET 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els 
requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de 
companyia abandonats. 
ORDRE de 23 de juny de 1999, per la qual s’estableix el procediment 
per obtenir les autoritzacions per realitzar certàmens i altres 
concentracions d’animals vius a Catalunya. 
DECRET 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulació de certàmens i 
altres concentracions d’animals vius a Catalunya 
ORDRE de 23 de desembre de 1991, d’establiment de mesures 
necessàries per al manteniment d’animals salvatges en captivitat. 
ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis 
zoològics de Catalunya. 
DECRET 83/2002, de 5 de març, pel qual es regulen els requisits i les 
condicions per a la participació de les associacions de protecció i 
defensa dels animals en el procediment sancionador. 
ORDRE de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el registre 
d’associacions de protecció i defensa dels animals. 
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3.-ANTECEDENTS 
 
L’associació Protectora d’Animals i Plantes del Garraf, amb seu a 
Cubelles, es una Societat declarada d’utilitat pública ,sense ànim de 
lucre per la Generalitat de Catalunya i amb la declaració també de 
nucli zoològic núm. B-2500287 atorgat per la mateixa Generalitat de 
Catalunya. 
 
La Protectora del Garraf, fundada l’any 1988, ha estat i es la primera 
entitat comarcal de defensa dels animals, i la única amb refugi i 
instal·lacions pròpies fins el 20 de gener de 2021. La qual cosa ha  
permès durant aquests quasi 32 anys d’existència, treballar per a la  
protecció dels animals a tota la comarca, oferint serveis i ajudant als  
ajuntaments quan ha calgut,per mitjà de convenis específics. 
 
Durant tot aquest temps, la protectora ha recollit molts animals, de 
Cubelles i dels altres municipis, i ha promogut un gran nombre 
d’adopcions a casa nostra, i a la resta del país. 
 
Ha col·laborat amb l’Ajuntament de Cubelles, Vilanova i la Geltru i altres 
Ajuntaments i elConsell Comarcal, en les tasques de sensibilització  
 i en les campanyesde protecció dels animals, d’adopció, no abandonament, 
identificació etc, i ha format part entre d’altres de la comissió municipal de 
defensa dels animals de l’Ajuntament de Vilanova, i en el Consell 
Municipal de Medi Ambient., i participat en la Festa de l’Animal que 
cada any organitza la capital del Garraf. 
 
La voluntat de la Protectora del Garraf ha estat sempre la de 
col·laborar amb les institucions i sumar els nostres esforços als 
d’aquelles persones i administracions preocupades per la protecció i 
defensa dels animals. 
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4.-SITUACIÓ ACTUAL 
 
Actualment l’Associació Protectora d’Animals i Plantes del Garraf, 
disposaba i gestionava un refugi en el terme municipal de Cubelles,  
on desenvolupa el seu objectiu fonamental de recollida d’animals 
abandonats i el foment de les adopcions. 
 
En aquests moments, i alhora pel debat generat al voltant de l 
compatibilitat urbanística de la activitat de la Protectora, es valora  
la possibilitat i acordar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltru,  
la creació d’un model de centre pedagògic i refugi pels animals  
de companyia i la seva ubicació en un nou espai més adient per  
aquesta activitat. 
 
La nostra associació durant els trenta-dos anys de lluita pels drets i  
benestar dels animals, ha estat reconeguda pel president de la Generalitat,  
Jordi Pujol i el president Artur Mas, per  l'excel·lentíssima Reina Sofia,  
en el cinquè acte del congrés a Barcelona pels drets i defensa dels animals,  
per la responsable de Salut Pública i Consumo de la Diputació de Barcelona  
la Sra. Margarida Dordella, i la Sra. Dolors Marsans i Comas ( secretaria  
general en la fundación de la federación española de Sociedades 
protectoras de animales y plantas, directiva de la federación mundial 
de protección de animales, Presidenta de la asociación Internacional 
contra los experimentos dolorosos sobre los animales y mas cargo siempre  
en defensa de los animales ), 
La nostra associació esta inscrita en el col·legit d'advocats de Barcelona,  
en la defensa i drets dels animals i plantes, inscrita en la federació catalana de 
societats protectores d'animals i plantes, inscrita a la federació Espanyola de 
societats protectores d'animals i plantes, inscrita el Ministeri d'Interior, i 
reconeguda per la Generalitat de Catalunya, 
Els ciutadans de la vila de Vilanova i la Geltrú, estarien orgullosos de poder  
gaudir d'un centre innovador, que podria resoldre tots els problemes que tenen  
a les seves mascotes, amb el ajut conjunt del seu Ajuntament i la nostra 
associació. 
 
 
 
5.-PROPOSTA 
 
La nova proposta recull els següents objectius: 
 
a) Obrir un centre pedagògic i acollida a Vilanova i la Geltrú 

 
b) Definir un nou model de centre d’acollida amb una nova 
perspectiva més moderna, pedagògica, amb un nombre menor 
d’animals al centre, i amb una finalitat prioritàriament educativa. 
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c) Ubicar el nou centre pedagògic i d’acollida en un indret 
urbanísticament compatible, socialment acceptable, tècnicament 
gestionable i logísticament ben comunicat. 
 
d) Dóna suport a la gent que per les seves condicions econòmiques  
i personals, tinguin l'obligació de poder deixar el seu gos, amb un  
centre el temps necessari per poder soluciona els seus problemes,  
i poder recuperar o donar en adopció, la seva mascota tan estimada. 
Vindria a ser un projecte nou, semblant el que hi ha per les persones  
en vulnerabilitat econòmica i personal i que el departament d'assumptes  
socials dóna suport, 
Actualment un propietari, no pot deixar el seu animal en cap centre. 
 
 
 
6.-NECESSITATS 
 
Per a dur a terme aquests objectius, i assolir el tancament de l’actual 
refugi i obrir el nou centre pedagògic, es fonamental: 
 
a) Un acord marc entre l’Ajuntament i la Protectora el Garraf, que 
defineixi i estableixi les objectius, el procediment i el calendari de tota 
aquesta nova proposta. 
 
b) La cessió per part de l’Ajuntament a la Protectora del Garraf , d’un 
terreny de les mides i condicions necessàries per a executar la 
proposta de nou centre. ( o un lloguer ) 
 
c) La signatura d’un conveni de col·laboració entre amb dues 
institucions per a dur a terme un pla d’acció en base als objectius 
acordats. 
 
d) La redacció d’un projecte tècnic de creació del Centre Pedagògic 
d’Acollida i Sensibilització d’Animals de Companyia. 
 
e) La redacció d’un pla de viabilitat i finançament tant de la 
construcció del nou centre com de la seva gestió i manteniment. 
 
f) La redacció d’un programa d’activitats a desenvolupar pel centre on 
s’incloguin tant les campanyes de sensibilització, les activitats al propi 
centre i les accions de recollida i adopció dels animals. 
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7.-CALENDARI 
 
El calendari de desenvolupament de la proposta vindrà marcat pels 
acords als que arribin les parts, i quedaran recollits en el document 
d’acord inicial i en el conveni posterior de gestió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-PROPOSTA PROJECTE CENTRE PEDAGÒGIC 
 
El nou centre pedagògic d’animals de companyia es defineix com un 
centre d’acollida, gestió i atenció d’animals de companyia, 
multidisciplinari i flexible, multi usos i amb l’objectiu clar de potenciar 
la tinença responsable de la animals de companyia, el benestar 
animal, i la convivència entre persones i animals a la ciutat. 
 
El Centre acollirà diferents espais per a les activitats : 
 

 Espai d’acollida i atenció dels animals abandonats 
 
Aquest espai el conformen les gàbies i espais on s’atenen i es recullen 
aquells animals que han estat abandonats i han estat recollits pels 
serveis municipals, ciutadans o serveis propis del centre. Es tenen en 
custòdia fins a la seva adopció per un nou propietari o família. 
 

 Espai d’acollida dels animals en pupil·latge o estades temporals. 
 
Aquest espai es la guarderia del centre. Es un espai on es te en 
custodia temporal aquells animals que els seus propietaris no poden 
atendre durant uns dies per Questions familiars, personals, laborals, 
vacances, etc. 
 

 Espai d’entrenament dels animals amb propietari. 
 
Està conformat per una pista d’agility on els propietaris d’animals 
poden acudir per a fer entrenaments del seu animals, o practica 
esportiva conjunta propietari i animal. 
 

 Espai d’educació i ensinistrament dels animals amb els seus 
propietaris. 
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Es l’espai educatiu per excel·lència (conjuntament amb l’aula). En 
aquest espai, els propietaris d’animals, o els futurs adoptants, reben 
la formació sobre tinença responsable dels animals, manejament dels 
mateixos, i normes i pautes de conducta pels seus animals. 
 

 Espai educatiu de formació i capacitació. Aula. 
 
Es l’espai docent on s’imparteix la formació teòrica sobre tinença i 
manejament d’animals., amb mitjans audiovisuals i didàctics. 
 
 
 
 

 Espai de gestió. Recepció i oficines. 
 
Son els espais edificats. Inclouen : 
 
La recepció o s’atén a les persones que visiten el centre, on es dona 
informació, s’atén als futurs adoptants, etc. 
 
Les oficines del centre on es gestiona: 
 
Per una banda la logística del centre: animals, cens, alimentació, 
serveis, sortides, recollides, etc... 
 
I per altra es programen i desenvolupen els plans d’acció sectorials 
de cada subprograma d’activitats del programa general de gestió del 
Centre. 
 
I el box veterinari, on s’atén als animals, s’efectuen les cures, les 
vacunes, etc. 
 

 Pàrquing. 
 
Es l’espai , on s’aturen i aparquen els vehicles dels responsables del 
centre, el vehicle de les recollides d’animals, i els vehicles dels 
visitants. 
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9.-PROPOSTA PLA D’ACCIÓ I PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
El centre definirà i desenvoluparà un PLA D’ACCIÓ, basat en 4 
programes d’activitats: 
 
a) PROGRAMA de sensibilització i educació al voltant de la tinença 
responsable i el benestar animal. 
 
El programa d’educació i sensibilització, es un programa educatiu 
adreçat als joves, nois i noies, amb la finalitat de contribuir a la seva 
formació per a millorar la tinença responsable dels animals, la 
convivència a la ciutat, i el benestar dels animals de companyia. 
Prevenció dels abandonaments, cens i identificació dels animals, 
recollida d’excrements, etc. 
 
Els tallers que integren el programa, estaran adreçats als alumnes 
dels centres de primària i secundaria de la comarca, i seran impartits 
per experts professionals de diferents associacions, de les 
administracions competents i dels centres veterinaris. 
 
Els alumnes visitaran el centre, per a conèixer els animals, les seves 
característiques, les pautes del seu comportament i també les normes 
de tinença responsable, benestar i convivència recollides en la 
ordenança municipal. 
 
Aquests tallers estaran inclosos en els PAES respectius dels municipis 
de la comarca. 
 
b) PROGRAMA de formació i capacitació sobre el manejament dels 
animals i el seu ensinistrament i educació. 
 
El programa de formació i capacitació, està adreçat a les persones 
propietàries d’un animal que volen educar-lo i millorar així les seves 
pautes de conducta i la seva convivència tan a la llar com a la ciutat. 
 
El Programa contempla la realització de tallers d’educació canina, a 
càrrec de professionals reconeguts, en petits grups , i repartits en 
diferents sessions. 
 
Així mateix, el Pla de formació, contempla l’entrenament del gos i/o 
del seu propietari, en una pista d’agility. Aquest programa te una 
incidència notable sobre la salut d’aquells nois/noies quehabitualment no els agrada 
l’activitat física i l’esport, però que en 
canvi, per mitjà de l’activitat del seu animal de companyia arriben a 
practicar exercici físic. 
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C) PROGRAMA de teràpia i acompanyament amb animals de 
Compañía 
 
Es un programa adreçat a les persones amb especials necessitats o 
dependencies. 
 
Activitats programades per a joves amb necessitats especials, als que 
les activitats amb un animal de companyia ajuda a millorar les seves 
capacitats i autoestima, o d’altres dificultats psicològiques. 
 
Activitats adreçades a la gent gran, per a millorar la seva mobilitat, el 
seu benestar emocional, etc. 
 
d) PROGRAMA de recollida d’animals abandonats i el foment de la 
seva adopció. 
 
El centre, per mitjà d’acords puntuals amb els municipis, realitzarà 
també la tasca de recollida d’animals perduts o abandonats i la seva 
estada en les instal·lacions adients del centre. 
 
Aquesta tasca estarà complementada amb les campanyes d’adopció 
per tal de que la majoria d’animals tinguin una estada reduïda al 
centre i puguin trobar una nova família d’acollida en el menor termini 
possible. 
 
Al centre els animals rebran atenció veterinària i seran lliurats en 
adopció, vacunats, desparasitats, xipats i identificats. 
 
El programa adopció dels animals abandonats, s’estructura per mitjà 
de les xarxes socials i els mitjans de comunicació. 
 
e) PROGRAMA de pupil·latge temporal d’animals de companyia. 
 
El pupil·latge es el programa de custòdia temporal d’animals de 
companyia. Es l’hotel del centre on s’acullen durant curtes estades de 
temps aquells animals de companyia que els seus propietaris no 
poden atendre per motius personals, familiars, malalties, viatges, etc. 
 
Aquest programa es un dels programes que més poden ajudar al 
finançament del centre i del projecte educatiu. 
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10.-PROPOSTA FINANCERA 
 
L’objectiu del centre es l’autofinançament. 
 
Les principals fonts de finançament provindran de: 
 

 Les quotes dels socis i sòcies de l’entitat gestora (Associació 
protectora d’Animals i Plantes del Garraf). 

 

 Les aportacions i donacions voluntàries de persones amants 
dels animals. 

 

 Les quotes dels propietaris d’animals que accedeixin a les 
instal·lacions per a la practica d’agility i activitat física amb el 
seu animal. 

 

 Les quotes dels propietaris dels animals que accedeixin al 
programa de custòdia temporal (pupil·latge i allotjament). 

 

 Subvencions de l’administració (municipis, Diputació, 
Generalitat). 



 Publicitat estàtica a les pròpies instal·lacions i també en les 
activitats i xarxes socials. 
 

 Programa d’apadrinament d’animals, activitats i instal·lacions. 
 

 I en el cas de sortir beneficiats, en la proposta del Ajuntament de Vilanova i 
la Geltru, seria un pas de gegant, per poderconsolida el nostre projecte. 
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Circuit d’agility 
 
 

 
 
 

 
Proposta instal.lacions. 
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