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Objectius
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• Campanya anual, de llarga durada, amb la vocació d’abordar i tractar tots els 
aspectes vinculats amb la tinença responsable d’una animal de companyia. 

• Sensibilitzar, conscienciar i informar a les persones que tenen un (o més d’un) 
animal domèstic de companyia del que comporta la seva tinença de forma 
responsable.

• Informar a les persones que s’estan plantejant la possibilitat d’adquirir un 
animal domèstic de companyia per induir a la reflexió abans de fer-ho.

Millorar la convivència entre la ciutadania i els animals de companyia.



Lema principal i missatges 
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• Assolir que el públic prengui consciència de la 
responsabilitat que comporta tenir un animal 
domèstic tant en l’àmbit personal com a nivell 
cívic. Millorar la vida dels animals domèstics.

• ‘La teva mascota, la teva responsabilitat’. 
Tenir un animal de companyia suposa un 
compromís de més de 15 anys. Seguir que hi 
estàs preparat? 

Campanya dissenyada en col·laboració amb les 
associacions.



Canals de difusió
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• La campanya es va iniciar el desembre del 2021 i es desenvoluparà al llarg 
de tot l’any 2022.

• Producció i difusió (segons temàtica) pels següents canals: cartells, pòsters, 
tríptics, mitjans de comunicació, sales de cinema, escoles i xarxes socials. 

• Distribució i sinergies amb altres institucions i col·laboradors: punts d’atenció 
al públic de les administracions públiques, centres veterinaris, centres 
d’ensinistrament, comerços i punts de venda de productes per a animals de 
companyia, entre altres. 

• Cada acció de la campanya compta amb la col·laboració d’actors diversos en 
funció de les temàtiques: associacions de protecció dels animals, centres 
veterinaris, centres d’ensinistrament i altres entitats. 



Temàtiques
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•

TEMÀTIQUES
2021 2022

Desembre Gener febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Genèric i promoció adopció
Creació  espai web específic
Producció i distribució massiva pòster genèric
Gossos potencialment Perillosos i Perillosos
Informació adquisició mascota
Salut (vacunes i altres atencions veterinàries)
Salut (bona alimentació, passeig i esbarjo)
Identificació i registre animals companyia (RAC)
Respecte propietats privades i propietats ús agrari 
Comportament zones de muntanya (zones pastorals)
Prevenció abandó
Llar i espais apropitats
Adquisició legal animals companyia
Taller escoles
Tancament campanya (genèric i promoció adopció)



Declinacions per temàtiques
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• Adopta
– Què he de fer si vull adoptar un animal de companyia?

– Què he de fer si no puc continuar cuidant la mascota?

– Què cal saber abans d’adoptar?

Prevenir els abandons i promoure que s’opti per l’adopció 
d’animals abandonats que es puguin trobar a la gossera i gatera 
oficials o en règim d’acollida temporal a llars particulars.

En cas d’optar per la compra o cessió, fer-ho sempre a través d’un 
centre autoritzat: evitar contribuir al tràfic il·lícit d’animals de 
companyia.

Promoure que els animals disposin d’una llar o un espai apropiats 
a les seves necessitats etològiques.



Declinacions per temàtiques
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• Salut animal
– Quines vacunes cal administrar?

Informar sobre la prevenció de malalties (vacunes) i la salut dels animals de companyia; 
alimentació, exercici físic, atencions veterinàries, etc.

• Seguretat i confort
– Què he de fer si vull viatjar amb la meva mascota? 

– Quins requisits cal tenir en compte abans/durant la tinença responsable d’una mascota. 

Informar sobre la identificació (xip i genotipatge) i el procediment de registre dels animals de 
companyia.



Declinacions per  temàtiques
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• Civisme
– Què cal tenir en compte quan passejo amb l’animal de companyia?

– Què cal tenir en compte quan vaig a la muntanya? 

Promoure el respecte de la propietat: propietats de camps i prats destinats a usos agraris i 
ramaders.

Motivar un comportament cívic a la via pública i informar dels comportaments a adoptar 
quan s’accedeix a la muntanya en zones en les que hi pugui haver bestiar pasturant 
(prevenir accidents i sinistres del bestiar i altres situacions conflictives). 

Educar els infants: els animals de companyia no són una joguina.



Declinacions per temàtiques
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• Gossos perillosos i potencialment 
perillosos

– Què he de fer si vull adquirir o adoptar un gos perillós o un gos 
potencialment perillós?

Informar sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i 
gossos perillosos, així com de la nova normativa aprovada al 
respecte. 



Pàgina web específica  
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• Amb la voluntat d’englobar sota una 
mateixa plataforma i per facilitar la 
transmissió de la informació a tota la 
ciutadania s’ha creat una pàgina 
web específica. 

• www.agricultura.ad/animalscompa
nyia

• Es pot accedir a través dels codis 
QR distribuïts amb díptics i pòsters.



Gràcies per la vostra atenció


