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LA SÍNDICA ÉS PARTIDÀRIA QUE ELS GOSSOS VAGIN 

LLIGATS EN ELS ESPAIS PÚBLICS DE BARCELONA     

 
Vilà així ho ha recomanat en diferents ocasions a l’Ajuntament després de 

supervisar queixes de ciutadans per molèsties dels animals en els parcs i a la via 

pública 

 

El consistori ha recollit i incorporat en el treball de la revisió de l’Ordenança el 

suggeriment de la defensora de clarificar quin ha de ser el règim de conducció de 

gossos a la ciutat 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, es mostra d’acord amb la 

proposta del Govern municipal d’obligar a que els gossos vagin lligats pels carrers de la 

ciutat un cop s’hagi aprovat la nova Ordenança. De fet, en diferents ocasions, Vilà ha 

recomanat la necessitat que els gossos anessin lligats en els parcs i espais publics i que 

és modifiquessin les Ordenances municipals de manera que s’aclarís com s’havien de 

portar aquests animals perquè les normatives actuals són contradictòries. L’Ajuntament ha 

recollit i incorporat el suggeriment de la defensora de modificar l’Ordenança municipal per 

tal de clarificar quin ha de ser el règim de conducció dels gossos per la ciutat. 

    

En l’informe anual de queixes, presentat davant el Plenari del Consell Municipal el passat 

28 de febrer, la síndica fa constar que, al llarg de 2013, s’ha produït un increment de les 

queixes relatives a molèsties ocasionades pels gossos, algunes perquè aquests animals 

volten lliures en els parcs i espais públics, podent provocar desperfectes o situacions de 

risc. En concret, Vilà va supervisar el 2013 una dotzena de queixes, quasi el doble que 

l’any anterior (7). 

  

Vilà comparteix el punt de vista del Govern municipal i considera que un canvi 

d’Ordenança és necessàri perquè l’actual normativa municipal resulta dispersa, 

contradictòria i difícil d’interpretar sobre com s’ha de fer la conducció dels gossos als 

espais públics: 
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1-L’Ordenança sobre protecció, tinença i venda d’animals de companyia estableix que els 

gossos han d’anar lligats, llevat de si es queden al costat dels seus amos o conductors, 

sota control visual, i estan educats per respondre a les ordres visuals.  

 

2-Per contra, l’Ordenança general de medi ambient urbà estableix que als espais verds 

els responsables dels animals poden circular amb ells degudament aferrats o sota control 

i amb les precaucions necessàries. Afegeix que, en els parcs urbans, els gossos han 

d’anar sempre lligats per mitjà d’un collar, una corretja o una cadena, excepte en aquelles 

zones especialment indicades per al lleure dels animals de companyia. 

    

Sembla evident, doncs, que ara hi ha una manca de claredat sobre a què atenir-se i a on. 

 

Convivència cívica 

 

Tot i ser comprensible el desig del responsable del gos que aquest circuli lliurement i que 

l’animal així es troba millor, cal acceptar que l’efecte acumulatiu del molts gossos 

deslligats pot generar riscos i un problema de convivència cívica. 

 

Per això, la síndica, en les seves decisions, es va pronunciar per establir l’obligació de 

conduir sempre els gossos lligats, a excepció de les zones reservades per al lleure dels 

animals de companyia, i va demanar a l’Ajuntament que es pronunciés sobre aquest fet i 

reformés la normativa municipal de manera que fos més clara. 

 

Fa unes setmanes, la Regidoria de Presidència i Territori va respondre a la síndica que 

l’Ajuntament recollia i incorporava en el treball de la revisió de l’Ordenança municipal de 

protecció, tinença i venda d’animals la recomanació de modificar l’Ordenança municipal 

per tal de clarificar quin ha de ser el règim de conducció dels gossos a la ciutat. 

 

Casos supervisats  

 

Entre els casos supervisats l’any passat per la defensora hi figuren el d’una ciutadana que 

assegurava haver patit lesions irreparables com a conseqüència de l’atac al seu gos d’un 

altre que anava sense lligar. En un intent de protegir-lo, la dona va explicar que va 

ensopegar amb l’escocell d’un arbre i va caure a la calçada sobre d’un vehicle que 

circulava pel carrer d’Aragó. 

 

En aquest cas, la reclamant va esgotar la via judicial sense poder provar que el gos anava 

deslligat, però la síndica va recomanar, l’abril de 2013, a l’Ajuntament que valorés, en la 

modificació de l’Ordenança que preparava, el deure de portar el gos lligat en els espais 

públics i l’obligatorietat de contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.      

 

També el 2013, la defensora va supervisar la queixa d’una altra ciutadana que va 

presentar una reclamació perque considerava que hi havia hagut una actuació municipal 

insuficient davant l’agressió d’un gos al seu en un parc del barri d’Horta. Com a 
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conseqüència de l’atac, que va tenir lloc l’abril de l’any passat, l’animal de la reclamant va 

morir. 

 

En aquest cas, la defensora va donar la raó a la reclamant, tot i que el consistori va 

sancionar a la propietària del gos atacant amb 600 euros, perquè en la resposta que la 

Regidoria de Presidència i Territori va fer arribar a Vilà i a la persona afectada no consta 

que s’hagin dut a terme, tal com estableix el Reial Decret 287/2002 i el Decret 170/2002 

de la Generalitat de Catalunya, les actuacions previstes per comprovar el fet, les 

conseqüències de l’atac i declarar si el gos atacant és potencialment perillós, a pesar que 

els de la raça Golden no se’n consideren. 

 

La Llei diu que es consideren gossos potencialment perillosos els animals de l’espècie 

canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat 

agressions a persones o a altres animals. La perillositat potencial l’ha d’apreciar l’autoritat 

competent atenent a criteris objectius, o bé d’ofici o bé després d’haver estat objecte 

d’una notificació o una denúncia, amb un informe previ d’un veterinari o veterinària oficial 

o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent autonòmica o municipal. 

 

Fins el dia 10 de març de 2014, Vilà ha rebut sis greuges d’aquesta matèria, tres del quals 

són de ciutadans que consideren que cobrar fins a 1.500 euros per portar el gos deslligat 

és desproporcionat. Donat que la nova Ordenança encara no s’ha aprovat, la síndica 

esperarà a veure el projecte final de la nova normativa per fer una valoràció del règim de 

sancions, que, en principi, es preveu que vagi dels 750 a 3.000 euros, en funció de si la 

infracció és lleu, greu o molt greu. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 


