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1. Història

La gossera de Barcelona es va construir el 1971 i va començar a funcionar el 8 de maig de 1972. En aquells moments, la gossera gestionava tots els abandonaments de la ciutat i rodalies a través del servei de recollida de la Diputació de Barcelona.
L’any 1996 es va crear a Barcelona el Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals. Va ser un punt d’inflexió importantíssim per coordinar i activar polítiques proteccionistes. Dos anys més tard, el 1998, va tenir lloc el primer Consell 
de Protecció d’Animals i el Plenari Municipal va aprovar la Declaració municipal per la convivència i els drets dels animals.
El 2001 la gossera passa a constituir-se com a Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB).
El desembre de 2003 es fa pública l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, que compila, en un sol text, tota la normativa municipal sobre els animals, i que en prohibeix el sacrifici indiscriminat. És en aquest moment que 
la gestió del CAACB passa a mans de la Fundació Altarriba, fins al juny de 2004, quan l’Ajuntament de Barcelona torna a assumir-ne la gestió directa.
Des del 2004 i fins a l’actualitat, el CAACB s’ha consolidat com a centre d’acollida, adopció i promoció de la tinença responsable d’animals de companyia.

CAAC Madrid ( Municipal) 
Superficie parcel·la 30.325m2 | superficie construïda 4.765m2| personal 48 persones | 
176 boxes gossos | superficie boxes gossos 10m2 |gossos 176| 
63 boxes gats | superfície boxes gats 0,5m2 -25m2 |gats 84

CAAC Barcelona ( Municipal) 
Superficie parcel·la 2.000m2 | superficie construïda 865m2| personal 18 persones | 
112 boxes gossos | superficie boxes gossos 3m2-10m2 |gossos 165| 
2 boxes gats | superfície boxes gats var. |gats 110

MISSIÓ

El PAACB vol donar resposta a la creixent sensibilització i preocupació 
de la societat envers el benestar, els drets i la protecció dels animals 
de companyia, buscant al mateix temps la compatibilitat amb al salut, 
la seguretat i la convivència harmònica d’aquests animals amb les 
persones.
Els esforços del centre, tenint com a prioritat el benestar dels animals 
mentre hi estan allotjats, van en dues direccions:
La reducció de les entrades d’animals al centre a través de la generalització 
del cens, la identificació dels animals amb microxip i la conscienciació i 
l’educació dels propietaris per una tinença responsable.
L’increment de les sortides d’animals del centre a través del foment 
d’adopcions i acollides temporals, la millora de l’efectivitat en els 
processos de localització i el retorn d’animals perduts als seus propietaris

OBJECTIUS

· Rebre i allotjar els gossos i els gats abandonats o perduts recollits 
a la via pública i conduïts al centre pels serveis de recollida propis o 
concertats, així com els procedents d’actuacions de la Guàrdia Urbana, 
d’auxili a  les comissions judicials i de suport als Serveis Personals dels 
districtes.
· Tenir cura i supervisar diàriament la cabanya animal per garantir-ne la 
bona salut i vetllar pel seu benestar i confort.
· Fer-los controls veterinaris continuats. Definir els criteris per al 
compliment de la normativa pel que fa a l’eutanàsia d’animals.
· Protegir la salut de les persones, controlar les malalties 
infectocontagioses i la zoonosi.
· Promoure l’adopció responsable i l’establiment de programes d’acollida 
temporal per a determinats supòsits.
· Localitzar els propietaris dels animals trobats.
· Atendre les sol·licituds d’informació i els usuaris.
· Fomentar la participació ciutadana en el centre mitjançant el programa 
de voluntariat.
· Participar en el programa de colònies controlades de gats urbans de 
l’Ajuntament.

EL PROCÉS D’ADOPCIÓ

La persona adoptant és assessorada pel personal del PAACB per tal que 
pugui escollir l’animal que s’adaptarà millor a les característiques de la 
nova llar; també rep informació sobre les necessitats de l’animal amb 
relació al passeig, el joc, atencions veterinàries, normativa, les cures, 
etc. Després de l’adopció s’estableix un període de seguretat per garantir 
l’adaptació de l’animal a la família.

Els animals del CAACB que es donen en adopció han passat 
obligatòriament per un període mínim legalment establert per assegurar 
que no són reclamats, així com per garantir-ne les condicions de salut 
i les característiques comportamentals. L’animal adoptat està al corrent 
de les vacunacions i es lliura desparasitat, esterilitzat i identificat amb 
un xip.

5. Idees i inputs del projecte

ESPAIS VERDS

col·locació dels boxes en barra - 
diferents espais de pas o exteriors

col·locació dels boxes en cercle - 
un únic espai central

col·locació dels boxes enfrentats - 
causant alteracions en els animals (lladrucs)

col·locació dels boxes amb més separació i vegetació central - 
així evitem una relació directa entre els animals

COL·LOCACIÓ BOXES

un dels requeriments dels gats és el desenvo-
lupament de la gàbia en vertical, els felins són 
animals trepadors. 

BOXES GATS

espais exteriors tancats cada X gàbies per tenir 
una major qualitat d’espai pels gossos

BOXES GOSSOS

2. Missions i objectius del nou PAACB

2. PROGRAMA

coberta ajardinada aljub
zona de passeig

planta primera
zona veterinaris 

4 boxes gats + gàbies fures
36 boxes quarentena

camí exterior 
entarimat de fusta

gàbies gats
copa de l’arbre

planta baixa
108 boxes gossos

accés per la zona d’oficines sortida al pati acompanyat d’un cuidador o un voluntari revisió veterinària pagament i recollida de papers

ADOPTANTS

Persones que venen a 
adoptar un animal. Aquestes 
seran assesorades pel 
personal del centre i es farà 
un seguiment de l’animal en 
els següents mesos després 
de l’adopció. El preu d’una 
adopció equival al preu de 
la vacunació i revisió que 
ronda els 50 euros.

VOLUNTARIS

Persones externes al 
personal del centre que 
poden col·laborar en 
algunes tasques de la cura 
dels animals. Per poder 
ser voluntari s’ha d’assistir 
a uns cursets i en  alguns 
casos obtenir el permís  
GPP.

VETERINARIS

Personal veterinari 
encarregat de   tenir cura 
de tots els animals. Les 
intervencions veterinaries 
tindran lloc a les mateixes 
instal·lacions.

ADMINISTRATIUS

El personal administratiu 
s’encarregarà de les 
gestions d’adopció i 
funcionament administratiu 
del centre.

ANIMALS

Només s’acceptaran 
animals perduts o 
abadonats a través de la 
ASPB el cos policial o per 
ordre judicial. El PAAC està 
destinat a albergar gossos, 
gats i fures.

CUIDADORS

Personal que té cura 
dels animals i la neteja 
de les intal·lacions. En 
aquesta categoria s’inclou 
el personal de seguretat 
encarregat de la seguretat 
en els horaris nocturn.

3. Perfil usuaris

USUARIS EXTERNS AL PERSONAL DEL CENTRE PERSONAL CONTRACTAT PEL CENTRE 

revisió veterinària ingrès a la zona de gàbies

RECORREGUT ANIMALS PERDUTS

4. Recorreguts

RECORREGUT ADOPTANTS

policia llatzaret

ÀREA VETERINARI

Sala d’hospitalització 1                                  60 m2
Sala d’hospitalització 2                                 60 m2
Prequiròfan /sala cures                    30 m2
Quiròfan 1                                  18 m2
Quiròfan 2                                  18 m2
Laboratori                        8 m2
Sala raig X                        8 m2
Consulta veterinària atenció al públic                   20 m2
Magatzem de fàrmacs i material veterinari                   20 m2
Local d’emmagatzematge frigorífic                                 30 m2
WC / infermeria                                            30 m2
Magatzem pinso                                100 m2
Zona bany gossos                             30 m2

                    432 m2

ÀREA DE QUARENTENA D’ANIMALS

36 boxes de gossos i/o gats  (de 15 m2 )                540 m2

                      540 m2

ÀREA RECINTE ANIMALS

100 boxes de 10-15 m2                   1.250 m2
8 boxes per a gossos cadells de 6 m2                 90 m2
gatera adults esterilitzats (4 moduls de 50 m2 cadascul i 3 m d’alçada              120 m2
gatera mascles pendents d’esterilitzar               120 m2
gatera femelles pendents d’esterilitzar               120 m2
gatera cadells                   120 m2
1 recinte per fures (amb 4 espais de 3 m2 de 2 m d’alçada)                        30 m2
recinte polivalent per a petits animals (ocells, conills, rèptils...)                30 m2
Zona bany gossos (exterior)                           30 m2

                1.920 m2

ESPAIS EXTERIORS

Pati cobert               170 m2
                170 m2

TOTAL COBERTS aprox.                                 3.000 m2 
  
+ 25%                     3.750 m2

6. Programa anella

ZONA ANIMAL I VETERINARIS


