
LA SÍNDICA DE GREUGES VEU DESPROPORCIONADES 

LES MULTES DE 600 EUROS  ALS VOLUNTARIS DE LA 

GOSSERA MUNICIPAL 

La institució municipal ha rebut diverses queixes de voluntaris multats per portar 

l’animal sense morrió o deslligat i per no recollir els excrements al Parc de 

Collserola  

Tot i que les multes es van imposar correctament, Vilà aconsella revisar i reduir al 

mínim els imports i que es tingui en compte l’atenuant que els denunciats fan una 

tasca social desinteressada 

La síndica demana que la sanció econòmica es pugui substituir per treballs en 

benefici de la comunitat o cursos de formació quan no hi hagi reincidència  

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, veu desproporcionades les multes de 600 

euros que la Guàrdia Urbana denuncia als voluntaris del Centre d’Acollida d’Animals de 

Companyia (CAAC), que es troba a la Carretera de l’Arrabassada, per passejar els gossos 

sense morrió o deslligats i per no recollir els excrements dels animals al Parc de 

Collserola. La síndica recomana a l’ajuntament que revisi i redueixi al mínim els imports 

imposats i que tingui en compte la tasca social desinteressada que fan els voluntaris.  

La síndica diu que multar a una persona amb una multa de 600 euros pot suposar una 

càrrega impossible de suportar per moltes economies familiars en temps de crisi i recorda 

que es tracta d’un import que només està 41 euros per sota del salari mínim 

interprofessional i és superior a la pensió de jubilació sense cònjuge. La síndica creu que 

l’import és “desproporcionat amb els perjudicis causats” i no obeeix al principi de 

proporcionalitat que la llei dóna a l’administració en l’exercici de la seva potestat 

sancionadora.  

Entorn natural i poc habitat 

Vilà reconeix que els agents han posat les sancions correctament --i així ho expliciten els 

mateixos denunciats--, però demana a l’ajuntament que tingui en compte com atenuant la 

tasca social que estaven fent aquestes persones en el moment que van ser sancionades i 



altres circumstàncies concurrents. Aquests voluntaris, per exemple, passegen els animals 

en un entorn natural i poc habitat, i no tenen cap més remei que arribar al CAAC amb 

vehicles privats davant la manca de transport públic a la zona. “No sembla equitatiu que 

s’imposi el mateix import a un ciutadà que realitza, amb el seu voluntariat, una tasca 

social que una persona que passeja el seu animal per la ciutat”. 

En ocasions, les sancions als voluntaris s’han imposat sense que prèviament els 

responsables del servei facilitessin les eines necessàries per fer complir la normativa. Per 

exemple, a principis de l’any passat la Sindicatura de Greuges va rebre queixes d’alguns 

voluntaris que havien estat sancionats per no recollir els excrements dels animals. Als 

cuidadors se’ls facilitava bosses per recollir les deposicions fecals dels animals però no 

disposaven de papereres ni contenidors al circuit per on es passejava als animals. Els 

contenidors no es van instal·lar fins al maig del 2010.  

Tal i com preveu l’ordenança sobre protecció i tinença i venda d’animals, Vilà recomana a 

la regidoria de Medi Ambient que els sancionats puguin substituir les multes imposades en 

l’exercici del voluntariat per treballs en benefici de la comunitat o cursos de formació 

sempre que es compleixin determinats supòsits, com la manca de reincidència.  

Recentment, la sindicatura ha estimat una queixa d’un voluntari al qual no se li va 

acceptar la substitució de la multa (en aquest cas per portar un gos potencialment perillós 

sense morrió) per un treball comunitari tot i haver formulat la petició en els terminis 

previstos legalment. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut des de l’any 2009 17 queixes de 

voluntaris que treballen al CAAC. A més de les critiques als imports excessius de les 

multes, els voluntaris denuncien manca d’enteniment amb els responsables del CAAC, el 

mal estat de les instal·lacions i de les condicions de vida dels animals i l’absència de 

transport públic per arribar a la zona.  
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