
 

LA SÍNDICA RECORDA A LA TINÈNCIA D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT QUE HA 

DE COMPLIR EL TERMINI MÀXIM DE 15 DIES PELS DUPLICATS DEL CENS DE GOSSOS 

Barcelona, 14 de novembre del 2018 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha recordat a la Tinència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que ha de 

complir el termini màxim de 15 dies per facilitar duplicats del cens de gossos, segons 

determina la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.  

La queixa ciutadana 

La promotora de la queixa exposa que en data del 2 de juliol del 2018 va dirigir-se a 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Sant Andreu per sol·licitar el duplicat. Pensava 

que seria un tràmit senzill, atès que el gos està al seu nom i està censat des que va 

adoptar-lo, però li van donar cita per al dia 25 de juliol.  

“Vaig dir si podia agilitzar-se el procediment, ja que és obligatori dur el cens junt amb 

la documentació del gos, perquè en cas contrari em podrien multar. Només em van 

donar l’opció d’anar a un altre districte, però m’era impossible per temes laborals. 

Vaig sol·licitar si podien fer-me un justificant que el gos estava censat fins a rebre el 

duplicat i em van respondre que no era possible”, ha detallat la ciutadana. 

Aquell mateix dia va trucar al 010 per preguntar si li podien enviar el duplicat del cens, 

i li van contestar que sí i que li arribaria en menys de 10 dies. També li van indicar que 

la cita que li havien donat no li hauria servit per donar-li un duplicat del cens. El 17 de 

juliol, dia en què presenta queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona, encara no 

havia rebut el duplicat.  

La resposta municipal 

La Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana de la Tinència de Drets de 

Ciutadania, Participació i Transparència manifesta que té coneixement dels fets 

exposats a través d’una queixa ciutadana del 18 de juliol. Tant la sol·licitud del duplicat 

com la queixa pel retard van adreçar-se a l’Oficina de Protecció dels Animals, que és 

qui emet els justificants, i consta que ha respost a la ciutadana en data del 27 de juliol.  

S’afegeix que a les OAC és necessària cita prèvia per als tràmits referents a animals de 

companyia. Els justificants que acrediten que l’animal està censat no els emet l’OAC, 

sinó l’Oficina de Protecció dels Animals. La còpia de la sol·licitud lliurada a l’OAC 



acredita la petició i serveix de justificant. També pot demanar-se el justificant de les 

següents maneres: trucada al 010 i la petició s’envia a l’Oficina de Protecció dels 

Animals (es facilita al ciutadà un número de seguiment de la demanda que també 

serveix com a justificant), o enviant un fax o un correu electrònic directament a 

l’Oficina de Protecció dels Animals.  

La Direcció de Serveis de Drets dels Animals de la Tinència d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat ha informat la síndica que el circuit establert per sol·licitar un duplicat del 

cens de gossos és trucant al telèfon d’atenció ciutadana del Departament de Benestar 

Animal o enviant un correu a l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona. Si el 

cens està prèviament introduït a la base de dades, s’envia el cens el mateix dia o com a 

màxim l’endemà. En cas que el cens encara no estigui introduït a la base de dades, el 

termini d’enviament pot oscil·lar entre 2 o 3 dies. 

La valoració de la Síndica 

La ciutadana va sol·licitar el duplicat del cens a través del 010 el dia 2 de juliol del 2018 

i quan va formalitzar la queixa a la Sindicatura, el 17 de juliol, encara no l’havia rebut. 

La resposta municipal que ens va enviar la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció 

Ciutadana diu que la interessada va rebre resposta el 27 de juliol. “Entenem que en 

aquesta data va rebre el duplicat, tot i que l’informe municipal no ho concreta”, ha 

manifestat la síndica, que ha afegit que “s’ha superat el termini de 15 dies per a 

còpies de documents públics administratius, com marca l’article 27.4 de la Llei 

39/2015. És evident que s’ha incomplert la normativa”.  

D’altra banda, quan va dirigir-se a l’OAC, si bé no és el servei en què es facilita el 

duplicat sinó un instrument que deriva cap a l’Oficina de Protecció dels Animals, se li 

va facilitar hora per a 23 dies després, fet que no respon a la urgència del tràmit que 

tenia la ciutadana. “Hauria estat de gran ajuda que li haguessin explicat a la 

ciutadana allò que ens han traslladat a nosaltres sobre les alternatives per 

formalitzar el tràmit”, ha conclòs Vilà.  


