
 

 

 

 
Comunicat de premsa 
 
 

EL CENTRE COMARCAL D’ATENCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA DEL 
BARCELONÈS (CCAAC) POSA AL DIA LES SEVES INSTAL·LACIONS I ÉS 
DECLARAT NUCLI ZOOLÒGIC DE LA COMARCA DEL BARCELONÈS 

El Consell Comarcal del Barcelonès ha finalitzat, aquest mes de febrer, el pla de 
reformes i millores del Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del 
Barcelonès (CCAAC) que va iniciar a finals de 2013 per a posar al dia les 
instal·lacions del centre. 
 
El conjunt de millores ha anat orientat a incrementar la salubritat i la seguretat del 
centre, així com el benestar i la seguretat dels animals acollits, i ha suposat una 
inversió global de 127.000€. 
 
 
Ampliació i millora de la zona de quarantena 
 
S’ha construït una nova zona de quarantena per animals amb processos infecciosos, 
transformant l’espai d’una de les gateres. Aquest espai de quarantena està dotat 
amb equipament de qualitat per a la seva funció, com gàbies amb desguàs 
independent, taula d’exploració i banyera-dutxa, tot d’acer inoxidable.  
 
S’han instal·lat paraments enrajolats que faciliten la neteja i desinfecció dels espais.  
 
En aquesta zona s’ha optat per la col·locació de paviment antilliscant amb la  
instal·lació d’un pediluvi per a la desinfecció de les botes dels operaris a la sortida de 
la quarantena. 
 
Tanmateix, s’ha millorat la salubritat de la zona de quarantena que ja estava en 
funcionament amb l’obertura de reixes de ventilació i construcció d’una bunera 
sifònica per evitar olors i s’han realitzat les reparacions necessàries per a la seva 
posada al dia. 
 
 
Renovació de la zona enjardinada 
 
La renovació a la zona enjardinada s’ha adreçat a incrementar el confort dels 
animals. 
 



S’han col·locat 10 noves jardineres elevades amb elements de formigó que pel seu 
material i tractament garanteixen la durabilitat i poc manteniment tot i el desgast 
produït per l’orina dels gossos. 
 
S’ha realitzat la plantació de 10 arbres de fulla caduca als patis d’esbarjo dels 
gossos, el que permetrà per una banda que els animals disposin d’ombra a l’estiu i 
d’altra banda facilitarà la insolació del boxes a l’hivern. 
  
 
Reparacions  generals        
 
Amb l’objectiu d’adequar, sanejar i dignificar l’espai s’han realitzat diverses obres de 
reparació en l’interior de les instal·lacions, entre les que destaquen la restauració de 
la façana de l’edifici, la reparació del mur de formigó i la reparació de fissures i 
esquerdes del paviment. 
 
 
Nou sistema de seguretat  
 
Per tal d’evitar cap intrusió, el Consell Comarcal del Barcelonès va optar per la 
renovació dels sistemes i mesures de seguretat del CCACC adreçats a garantir la 
seguretat dels animals que hi fan estada. En aquest sentit: 
 
� S’ha reforçat  la tanca perimetral metàl·lica del centre, tot pujant-ne l’alçada i 
instal·lant tensors en la seva part inferior. 
 
� S’han reforçat les portes d’entrada de l’edifici principal i del conjunt de les 
instal·lacions.  
 
� S’han instal·lat 16 càmeres per a captació d’imatges a l’interior i exterior del recinte. 
 
� S’han instal·lat 16 focus d’il·luminació per infraroig. 
 
� S’ha instal·lat un sistema de detecció perimetral per cable sensor en el contorn. 
 
Mentre es realitzaven les obres, com a mesura d’increment de la seguretat durant els 
períodes d’estiu i Nadal, el Consell Comarcal ha contractat serveis de vigilància 
externs per a prevenir i dissuadir possibles intents d’accedir al centre 

 
Actualment totes les càmeres de vigilància estan connectades a un sistema 
centralitzat d’alarmes  que es connecta a una central receptora de l’empresa 
responsable de seguretat, la qual custodia les claus d’accés al centre per a poder 
accedir amb els cossos de seguretat en aquells casos en que es detectés un intent 
d’accés no autoritzat.  Un sistema de seguretat que, molt properament, es reforçarà 
amb la dotació d’un servei presencial nocturn que desenvoluparà les seves activitats 
dins de les instal·lacions. 
 
 



El CCAAC nucli zoològic de la comarca del Barcelonès 
 
Coincidint amb aquest projecte, el Consell Comarcal del Barcelonès va iniciar  la 
tramitació per a declarar el CCAAC com a nucli zoològic, sotmetent-se a les 
actuacions administratives i inspectores necessàries per a l’atorgament d’aquesta 
certificació. El 30 de gener de 2015 el CCAAC quedava inscrit definitivament en el 
Registre de nuclis zoològics de Catalunya. 
 
 
Un nou programa de voluntaris 
 
Atesa la declaració del CCAAC com a nucli zoològic, el Consell Comarcal ha decidit 
donar un nou impuls al programa de voluntaris del CCAAC, tot incorporant una nova 
figura de coordinació com a Responsable dels programes. Un programa que s’iniciarà 
en el primer semestre de l’any i que es difondrà en col·laboració amb els 
ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs 
 
 
Les dades del CACC    

    

  Any 2014  

 Animals atesos al CCAAC 493  

    

 Entrades al CCAAC per municipi 352  

  Sant Adrià de Besòs 47  

  Santa Coloma de Gramenet 96  

  Badalona 209  

     

 Sortides del CCAAC  271  

  Mitjana adopcions/setmana 3  

  Mitjana recuperacions/setmana 2  

     

 Inspeccions al CCAAC 2  

  Dirección de Medio Ambiente del 
Ministerio del Interior (SEPRONA) 1 (POSITIVA)  

  Direcció General del Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya  

1 (POSITIVA)  

     

 

Per a ampliar informació podeu trucar al telèfon 680 402 989 o contactar per correu 
electrònic amb el servei de comunicació del Consell Comarcal del Barcelonès 
mlluis@barcelones.cat 

 
Barcelona,  26 de febrer de 2015 


