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GUIA DEL VOLUNTARIAT

En aquesta guia es defineixen el funcionament del centre i del voluntariat al Centre d'Animals
Domèstics i de Companyia de Terrassa

El CAAD Terrassa és un centre propietat de l'Ajuntament de Terrassa, i gestionat per la
empresa municipal Eco-Equip S.A.M.

L'objectiu del centre és donar servei al municipi de Terrassa, i altres municipis que prèviament
ho estableixin, en la recollida i custòdia d'animals perduts o abandonats.

Els animals perduts són recollits i portats al centre on rebran les atencions necessàries fins a
poder ser retornats al seu propietari.

Els animals abandonats són recollits i portats al centre, on rebran les atencions necessàries fins
que són adoptats.

1.- Funcionament del centre:

Horari del centre:
De dilluns a divendres de 9 a13 hores i de 15 a 18 hores
Dissabtes i diumenges de 9 a 14:30 hores

Horari de l'activitat de voluntariat:
De dilluns a divendres de 10 a 12:30 hores i de 15 a 17:30 hores
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores   (modificació de l'horari per la calor)

Degut a la situació actual amb la COVID, el centre està tancat al públic, no obstant això, els
voluntaris podeu accedir al centre per desenvolupar les tasques assignades a l'Acord de Voluntariat.

A l'arribada al centre, els voluntaris us dirigireu a recepció per a signar al registre d'assistència. En
aquell moment, des de recepció s'avisarà al cuidador responsable de l'activitat que ja sou al centre, i
ja us podreu dirigir a la zona de bateries per a començar l'activitat.

2.- El material necessari per desenvolupar les tasques:

• Armilla: el primer dia de l'activitat, serà entregada una armilla identificadora a cada voluntari;

que serà retornada l'últim dia que realitzi l'activitat.

• Corretges: un cuidador us entregarà una motxilla amb la corretja, que serà retornada l'últim dia

que realitzi l'activitat.

• Morrió: els animals que necessiten morrió, tenen el seu penjat a la part exterior de cada gàbia.

Cal tornar-lo a deixar al seu lloc després de passejar al gos. 

• Llistat de passeig dels animals: el llistat estarà penjat al cantó de la porta d'entrada/sortida de la

zona assignada. 
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• Altre material que pugueu necessitar: en el cas que fos necessari qualsevol material addicional,

aquest serà proporcionat pel responsable  o pels treballadors del CAADT.

3.- Normes internes del centre:

1. És obligatori l'ús de mascareta en tot moment. 

2. Cal mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres amb la resta de persones.

3. És recomanable l'ús de gel hidroalcohólic o de guants d'un sol ús de manera regular.

4. Cal portar l'armilla identificadora en tot moment que es realitzi l'activitat.

5. Cal tenir cura de l'animal durant el seu passeig. 

6. Cal utilitzar la corretja per a passejar i, si s'escau, el morrió. 

7. Cal fer l'activitat amb respecte cap a la resta de persones. 

8. Cal recollir els excrements que l'animal pugui generar. 

9. No es pot fumar dins de les instal·lacions del CAAD. 

10. No es pot fer ús d'aparells de música amb auriculars, ja que aquests poden no permetre

escoltar les advertències d'altres voluntaris o treballadors del CAAD. 

11. Cal venir al centre amb roba i calçat còmodes per a poder desenvolupar la tasca. 

12. No es pot donar menjar ni llaminadures als animals del CAAD. 

13. No es pot accedir a la zona de quarantena, o a altres zones no autoritzades. 

14. Si observeu un comportament estrany en un animal, o qualsevol símptoma de malaltia, si us

plau, comuniqueu-ho al personal del CAAD.  

15. Davant de qualsevol dubte, dirigiu-vos al responsable del centre, a un treballador o a recepció.

4.- Recomanacions de seguretat i salut:

1. Entrar a la zona d'animals per la porta assignada.

2. No córrer dins de la zona d'animals. 

3. Llegir les instruccions indicades en les gàbies dels animals. 

4. Quan traieu un animal de la gàbia, vigilar si us trobeu un altre animal, ja que els animals poden

tenir alguna reacció inesperada. En cas de trobar un altre animal, agafar el gos amb la corretja

curta i passar sense aturar-se. 

5. En cas d'evacuació de les instal·lacions, caldrà seguir les ordres dels treballadors del centre. No

s'haurà de prendre cap iniciativa ni córrer per les instal·lacions.


