
Servei de recollida i custòdia d'animals de companyia 
perduts, ferits o abandonats a la via pública 
 
- Descripció : 
 
Per sol·licitar la recollida d'un animal, cal trucar indicant de quin animal es 
tracta, on es troba, en quines condicions, etc, al Centre d'Acollida 
d'Animals de Companyia (CAAC) o a la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
 
- Localització de propietaris d'animals perduts i acollits al Centre: 
 
. La desaparició de l'animal s'ha de comunicar al CAAC aportant la 
documentació identificativa pertinent o, si més no, facilitant les 
característiques de l'animal així com les dades de la persona que fa la 
reclamació. 
 En el moment que entra l'animal al Centre d'acollida si té xip, es contacta 
telefònicament amb el propietari. Cas que no sigui possible la comunicació 
s'envia una carta certificada per informar-ne de la recuperació i, passats 15 
dies no el recullen es publica la trobada de l'animal al BOP. Passats 20 dies 
de la publicació i ningú no el reclama passa a ésser considerat animal 
abandonat.- Si l'animal no té xip es considera animal abandonat. En aquest 
cas es deixen passar 21 dies laborales (dilluns a dissabte) i si transcorregut 
aquest temps ningú no el reclama passa a ésser considerat animal 
adoptable. 
 
- Qui ho pot demanar? 
 
. Qualsevol persona que avisi de la presència d'un animal ferit, perdut o 
abandonat a la via pública. 
 
. Qualsevol persona que hagi perdut el seu animal de companyia.  
 
- Preu: el servei de recollida es gratuït. Les despeses originades per la 
custòdia d'animals perduts aniran a càrrec del propietari d'acord amb 
l'ordenança fiscal vigent.  
 
- Llocs on us podeu adreçar per informar-vos Per telèfon 010 Barcelona 
Informació (Aj. BCN) 010 (Barcelona)/ 807 11 77 00 (des de fora de l'Àrea 
Metropolitana Barna) 
-  Entitat responsable Agència de Salut Pública de Barcelona - Departament 
de Salut 
 
 


