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Una eina dels veterinaris per a la ciutadania

D. Josep. A. Gómez Muro
President del Col·legi Oficial 
de Veterinaris de Barcelona

Tens a les mans la primera guia per a l’adquisició responsable 
d’animals de companyia que hem editat des del Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Barcelona. És aquesta una eina útil per decidir com 
escollir el que ha d’esdevenir un membre més de casa teva i que 
aquesta tria sigui respectuosa amb la protecció i el benestar dels 
animals. 

Com escollir quin animal et convé més? Adopció o compra? Aquesta 
guia respon aquests dubtes i sobretot, aconsella i recomana els 
passos a seguir. 

I molt més. La guia per a l’adquisició responsable d’animals de 
companyia facilita quines són les nostres obligacions i drets com a 
propietari de l’animal de companyia. I també, els drets dels animals. 
Perquè la guia tracta justament d’això, de preservar els drets dels 
animals i de dotar de la informació suficient al propietari perquè 
conegui l’origen del seu nou amic.

Abans de prendre la decisió hem d’estar segurs que podrem donar 
resposta a les necessitats de la nostra mascota i et demano que 
davant de qualsevol vulneració dels drets dels animals ho posis en 
coneixement de les autoritats.

Per últim, un prec, confia amb el teu veterinari. Som nosaltres,-els 
metges de totes les espècies menys la humana -, els experts i per 
tant, els que millor et podem ajudar a garantir el benestar del teu 
animal de companyia.
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Introducció

1 2 3

Des del COVB som 
partidaris de l’adopció 
responsable d’animals 
i la defensem com la 
primera i millor opció.

Reflexions prèvies 
a l’adopció d’un animal

GUIA D’ADQUISICIÓ RESPONSABLE: ADOPCIÓ

Abans d’adoptar, 
mediteu-ho i assumiu 
un compromís. Tingueu 
en compte que us 
comprometeu a cuidar-lo 
durant tota la seva vida, 
que pot ser de 12 anys 
en gossos i de 16 en 
gats, per exemple.

No us heu de crear 
falses expectatives
sobre el que significa 
l’entrada de l’animal a 
la vostra vida. Comporta 
molta felicitat, però 
també sacrificis.

Penseu en l’impacte que 
tindrà sobre la família,
tant emocional com 
econòmic. Ha de ser 
una decisió de consens. 
Reflexioneu si tots els 
membres de la família hi 
tindreu la mateixa 
implicació i el mateix 
vincle emocional.
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Tens algun dubte?
Deixa’t assessorar pel teu veterinari de confiança.
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La primera associació veterinària de la província de Barcelona es 
va fundar l’any 1900, promoguda per la revista La Veterinària 
Catalana. Aquesta va representar l’embrió de l’actual Col·legi 
Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), fundat el 1904. 
Actualment, el Col·legi concentra prop de 2.500 professionals 
del sector veterinari. La nostra missió és garantir un bon exercici 
professional, respectuós amb la societat en general, i oferir 
informació dels múltiples camps que comprèn la professió.

Aquesta guia pretén ser un document instructiu per a 
tot aquell que estigui pensant a adquirir un animal de 
companyia. Hi desglossarem les diferents alternatives, així 
com els drets fonamentals dels animals i les bases de la tinença 
responsable.
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L’animal perfecte per 
al vostre estil de vida

Demaneu consell al vostre 
veterinari de confiança.

Penseu en això:

El vostre animal de companyia 
us condiciona la vida

Consulteu quin animal us convé pel seu físic, pels seus 
costums, per la seva mida... Potser voleu un gran 
danès, però el que necessiteu és un canari!

Els gats poden estar sols 24 hores, però els gossos, només 8 
hores i, a més, necessiten fer tres passejades al dia (d’almenys 
una hora). Cada animal és un món.

Quan planifiqueu les escapades de cap de setmana o les 
vacances, hi haureu de pensar sempre.

L’animal serà un més a la família i no només 
un adorn a les fotos d’Instagram. !

RECORDEU:

Necessitats i tràmits 
per a l’adopció

La persona adoptant ha de ser major d’edat i tenir la 
documentació en regla. Cal acudir a un centre d’acollida 
o al refugi d’una protectora. Trobareu més informació a 
www.covb.cat.

El procés tindrà un seguiment de l’adopció i de 
l’adaptació de l’animal a casa vostra.

La història de l’animal i, sobretot, la seva socialització 
en condicionaran tant el comportament com la salut. 
Demaneu informació al veterinari sobre com us 
afectaran aquestes circumstàncies.

L’animal ha d’estar identificat, esterilitzat, desparasitat 
i amb les vacunes al dia.

Un nou amic no té preu, però l’adopció no és totalment 
gratuïta: heu de pagar les despeses dels tràmits 
administratius, de la vacunació i de la identificació. Tots 
els animals de companyia han d’estar identificats per 
un veterinari amb un microxip homologat, i després han 
d’estar censats en el registre municipal. Si l’inscriviu a 
l’AIAC (Arxiu d’identificació d’animals de companyia), 
el podreu localitzar fàcilment en cas de pèrdua o 
robatori.
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Canvis a la 
vostra vida

Notareu com millora la vostra salut mental i física. Acariciar-los 
disminueix l’estrès i passejar-los és beneficiós per a la salut. A 
més, us acompanyen, us donen afecte i no us jutgen. 
Millor que els seguidors de Twitter!

Serà el millor amic de la gent gran. Els fan companyia i els 
mantenen actius. Això sí, en aquest cas millor si no són cadells 
(són massa actius i dependents!).

Prepareu la casa per al nou habitant. 
Necessitareu un llit adequat per a la seva mida, un racó per 
menjar i un altre per  «fer les seves cosetes» (si és un cadell).

Prepareu-vos per a noves rutines. Des del principi, haureu de 
marcar pautes i costums que ell aprendrà a respectar. També us 
haureu d’adaptar a les seves necessitats, o què us penseu? ;-)

Reflexions prèvies 
a la compra d’un animal

GUIA D’ADQUISICIÓ RESPONSABLE: COMPRA

1
2
3
4
5

El dret dels animals al benestar i a una socialització correcta 
requereix que el comprador s’asseguri que acudeix a un criador 
o una botiga respectuosa amb aquests aspectes i que en 
conegui la situació i edat reals. Ells s’ho mereixen!

Hauríeu de poder visitar en persona o per Internet el criador 
i els progenitors, i poder escollir entre els cadells segons 
l’assessorament del veterinari.

L’animal ha d’estar desparasitat, no ha de tenir símptomes 
de malalties psíquiques o físiques i no ha de patir –ni ells ni els 
seus progenitors– malalties hereditàries diagnosticables. 

Els animals de companyia 
(gos, gat i fura) han d’estar 
identificats per un veterinari 
amb un microxip homologat, 
i després han d’estar censats 
en el registre municipal. 

La inscripció a l’AIAC 
facilita que pugueu 
localitzar fàcilment la 
vostra mascota en cas de 
pèrdua o robatori. 
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Recordeu que l’haureu de censar en el registre municipal. Així 
mateix, heu de rebre un document informatiu de l’animal i la 
seva espècie.

Us recomanem que us informin sobre: mida màxima, 
alimentació i les instal·lacions i cures o atencions que necessita.

Idealment us han de vendre cadell de més de 8 setmanes i de 
més de 12 setmanes si prové d’un altre país.

L’incompliment d’aquestes obligacions dels venedors és una 
falta greu castigada amb una multa de fins a 2.000 euros.

10 11

Document amb informació sobre l’animal avalada 
pel Col·legi Oficial de Veterinaris. 
Ha d’incloure les seves característiques, les necessitats, els consells 
d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar 
avalades per un col·legi professional. 

Documents sobre la 
procedència.
En exigir aquest document, sabreu 
amb exactitud on ha crescut i si prové 
d’un altre estat o no.

Cartilla sanitària firmada 
per un veterinari.
Hi trobareu els controls veterinaris, la 
periodicitat i les pràctiques profilàctiques 
(vacunes, desparasitacions internes i 
externes, etc.), proves diagnòstiques, i 
d’altres. Comproveu que porta la firma 
i el número de col·legiat d’un veterinari.

A més, hauríeu de demanar la 
informació següent:

Documetació 
que cal exigir

Document amb les dades identificatives de l’animal.
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Garanties addicionals 
per a animals provinents 
d’un altre país

Els cadells provinents d’altres països europeus es controlen en 
origen. Demaneu-ne el passaport europeu, les vacunes 
i desparasitacions i el nucli zoològic d’origen.

Només poden viatjar sense la seva mare si provenen d’un nucli 
zoològic autoritzat, estan identificats, tenen 12 
setmanes i han transcorregut com a mínim 21 dies de la 
seva vacunació contra la ràbia i disposen d’un certificat 
veterinari oficial i un passaport.

No cal comprar per pena o compulsivament, sinó exigir màximes
garanties. En verificar-ne la procedència i documentació, 
col·laborareu en la protecció dels animals i ajudareu 
a reduir l’entrada il·legal d’animals.

Són animals originaris d’altres continents 
que necessiten unes condicions i 
temperatures que no són les nostres i 
que poden tenir problemes de salut i 
patiments. 
Demaneu-ne la fitxa amb la indicació 
de la zona d’on és originari i les 
seves necessitats (temperatura, gàbia, 
alimentació, socialització, etc.) i també 
el document CITES.

Mesures per garantir que compreu 
a criadors i botigues respectuosos 
amb la protecció animal

El criador o la botiga han d’estar registrats com a
Nucli Zoològic a la Generalitat.

Verifiqueu tota la documentació sanitària de l’animal de companyia 
i pregunteu pel programa de socialització i d’exercici físic diari 
si està en una botiga.

Comproveu la identificació, l’origen i els antecedents, i pregunteu 
quant de temps fa que és a la La botiga o amb el criador.

La botiga té una responsabilitat davant les malalties d’incubació 
en el moment de la venda o davant la presència de signes de 
determinades malalties congènites o d’altres problemes.

Animals europeus

Animals “exòtics”
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La socialització
dels cadells

Quan arribeu a casa, us recomanem que el porteu al vostre 
veterinari de confiança per comprovar-ne tant la documentació 
com la salut física i mental. 

El veterinari us aconsellarà per tal que l’adaptació sigui el més 
adient possible i us assegurarà el benestar del nou membre de la 
família.

Si resulta que està malalt o el seu comportament no és l’esperat, 
demaneu-li el certificat de signes de malaltia.

Amb aquest document podreu denunciar el venedor per 
incompliment de la normativa de protecció dels animals davant de 
la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat 
o davant de l’Ajuntament.

Les primeres 16 setmanes de vida dels gossos i dels gats, com de les 
persones, són cabdals per a la seva salut i la seva futura personalitat. 
Una socialització correcta els evita patiments i els ajuda en la 
seva adaptació a la vida en societat i en millora la relació amb 
la família.

Els cadells haurien d’estar amb la mare com a mínim fins als 2 
mesos per alletar-se i interactuar amb els germans i la mare. Això 
els permet aprendre a controlar-se a través del joc i els càstigs de la 
mare, a comunicar-se amb els altres gossos i a mantenir-hi vincles 
afectius. En cas contrari, podrien ser emocionalment inestables i 
patir alteracions de la conducta.

Els cadells, a més, necessiten un contacte amb les persones amb 
les quals conviuen en diferents llocs i situacions per poder 
desenvolupar un vincle afectiu que redueix el risc de fòbies i els 
permet tolerar millor el ritme de la ciutat.
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La Declaració universal dels drets dels animals 
va ser adoptada el 1977 per la Lliga Internacional dels Drets de 
l’Animal i les lligues nacionals i proclamada el 15 d’octubre de 
1978 per la Lliga Internacional dels Drets de l’Animal i les lligues 
nacionals. Posteriorment va ser aprovada per la UNESCO 
i per l’ONU.

En el preàmbul, la declaració considera que tot animal té
drets i que la ignorància i el rebuig d’aquests 
drets han conduït l’home a agredir la naturalesa i els 
animals.

S’equipara el respecte entre humans al respecte 
cap als animals i es considera que s’ha d’ensenyar des de 
la infantesa a observar, comprendre, respectar i estimar els 
animals.

Si dubteu de l’edat real del vostre animal, consulteu el veterinari 
perquè en faci una exploració completa que mesura una sèrie de 
paràmetres i molt especialment les dents.

Si l’edat que consta a la documentació de la botiga no es correspon 
amb les característiques de l’animal, demaneu un certificat al veterinari 
i presenteu una denúncia contra la botiga o el criador.

Un gos o un gat tancats en una gàbia (sol o amb altres animals) en 
una botiga durant l’horari d’atenció al públic i/o durant la nit quan 
no hi ha ningú a l’establiment no té un contacte adequat amb les 
persones ni amb el seu entorn i això no li proporciona unes condicions 
mínimes de benestar.

Drets dels 
animals
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Articles destacats 
de la declaració

Per seguretat i protecció, l’animal ha d’estar identificat, ja que 
es lliguen les vostres dades amb les del vostre animal. És una 
seguretat per a vosaltres i una protecció per a la vostra mascota. 

L’alta a l’AIAC us ajudarà a recuperar-lo si es perd o us el roben. 
A l’AIAC hi ha un servei disponible les 24 hores per avisar de la 
pèrdua d’un animal.

Tenir un animal de companyia suposa fer-se responsable de 
totes les cures que necessita per a tota la seva vida.

Vigila que no molesti a casa o al carrer. 
Recolliu-ne els excrements sempre i llenceu-los a les escombraires. 

Abandonar un animal, incomplir les normes de tinença responsable 
o maltractar un animal està sancionat per llei amb multes de fins 
a 20.000 euros.

L’adopció és l’opció més social per tenir un animal de 
companyia, ja que se li dóna una llar. Visiteu els refugis d’animals 
trobats per conèixer-ne els habitants.

Article 1r
Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen el mateix dret 
a l’existència.

Article 3r
a. Cap animal no serà sotmès a maltractaments i es prohibeixen els 
actes cruels envers els animals.

Article 5è
a. Tot animal que pertanyi a una espècie que visqui tradicionalment 
en l’entorn humà té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions 
de vida i de llibertat que són pròpies de la seva espècie.

Article 6è
a. Tot animal que l’home hagi acollit com a company té dret que la 
durada de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural.
b. L’abandonament d’un animal és un acte cruel i degradant.

Claus per la tinença
responsable
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Més informació a:

www.covb.cat

Troba l’animal de companyia 
dels teus somnis a:

www.mascotinder.com


