Fase participativa del Pla de Benestar Animal
i Tinença Responsable de l’Ajuntament de Rubí
Antecedents

1. Presentació
▪ L’any 2017, es va crear a l’Ajuntament de Rubí una Comissió de treball per donar resposta a l’encàrrec polític de
“crear un nou Pla Municipal de Tinença d’Animals que reculli de manera transversal les tasques
de gestió i la seva adscripció als diferents serveis municipals”.
▪ Amb l’objectiu concret d’elaborar una nova proposta de gestió de la tinença d’animals a l’Ajuntament de Rubí,
entre el 8 de març del 2017 i el 23 de gener del 2018 la Comissió va realitzar un total de 16 reunions de
manera quinzenal.
▪ La Comissió de treball va acordar inicialment una sèrie de línies estratègiques per al nou Pla Municipal de
Tinença d’Animals, que anirien acompanyades de la definició d’un sistema de gestió i d’un pla de comunicació.
▪ Durant els últims mesos, i partint de la feina prèviament realitzada per la Comissió de treball, la Unitat de
Benestar Animal i Tinença Responsable, amb el suport de D’EP Institut, ha definit una primera proposta
d’objectius, línies estratègiques i accions per al nou Pla de Benestar Animal i Tinença Responsable de
l’Ajuntament de Rubí.
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2. DAFO
FORTALESES (F)
•

MATRIU DOFA: PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

•
•
•
•

OPORTUNITATS (O)
•

•

El volum de gossos i gats abandonats o perduts
recollits durant l’últim any ha disminuït i les actuacions
amb altres tipus d’animals (fures i exòtics) són
anecdòtiques.
Increment en el volum d’animals identificats i censats,
però especialment en el cas dels gossos.

•

L’existència de colònies de gats al municipi és vist com
un potencial problema en termes de convivència.
Més del 30% de les incidències recollides per les
agents cíviques estan relacionades amb la tinença
d’animals.

•

•

•
•

Dificultat per a obtenir algunes dades per a construir el
sistema d’indicadors, especialment a àmbits com el del
civisme.
No es disposa d’una mapificació amb els punts incívics
del municipi relacionats amb la recollida d’excrements
de gos.
No es disposa d’un protocol de senyalització al municipi
dels espais on es prohibeixen els gossos.
No es disposa d’una diagnosi sobre les zones d’esbarjo
de gossos.

ESTRATEGIA FO:
•

AMENACES (A)
•

Bona predisposició de l’Ajuntament per a millorar el
benestar dels animals del municipi i fomentar la tinença
responsable.
Augmenta la proporció d’animals recuperats en relació al
total d’animals recollits abandonats o perduts.
Disminueix la permanència d’animals a finals d’any al
centre de recollida, així com el temps d’estada.
Disminució en el volum d’eutanàsies realitzades entre els
animals recollits.
Augment de les zones d’esbarjo per a gossos al municipi.

DEBILITATS (D)

Millorar el benestar dels animals que viuen al •
municipi.

ESTRATEGIA FA:
•
•

Disminuir el nombre d’animals abandonats i •
fomentar la identificació.
Millorar la convivència entre les persones •
propietàries d’animals de companyia i la resta
de la ciutadania.

ESTRATEGIA DO:
Impulsar la
permanent.

Taula

de

Benestar

Animal

ESTRATEGIA DA:
Millorar el control i la gestió dels gats del
municipi.
Augmentar el coneixement de les persones
propietàries sobre la tinença responsable.
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3. Etapes de la fase participativa

A. Sessió de
treball amb la
Taula (1)

B. Enquesta a
les zones
d’esbarjo

C. Consulta
online a la
ciutadania

E. Redacció
del Pla

F. Sessió amb
la Taula (3)

Objectiu: Consensuar els objectius,
línies estratègiques i accions.

D. Sessió amb
la Taula (2)
Objectiu: Definir i consensuar el
Pla d’Acció (calendari, responsable,
pressupost...) i els indicadors
associats al Pla.

Objectiu: Presentar el Pla de
Benestar i Tinença Responsable.
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