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Dijous, 5 de juliol, a les 15.30 hores 
Torrent de l'Olla, 218-220, planta 2a, Sala Gran. 
 
Assistents  

Sr. Frederic Ximeno Ajuntament de Barcelona - Comissionat d'Ecologia 

Sra. M Carmen Maté Ajuntament de Barcelona - Directora de Drets dels Animals 

Sr. Francesc Roma Ajuntament de Barcelona - Dep. Participació Ecologia 

Sra. Anna Serra Ajuntament de Barcelona - Tècnica de Drets dels Animals 

Sra. Núria Segarra Ajuntament de Barcelona - Suport de Drets dels Animals 

Sr. Albert Francolí Ajuntament de Barcelona -  Parcs i Jardins 

Sr. Gabino Carballo Ajuntament de Barcelona -  Parcs i Jardins 

Sra. Núria Gibert Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic d’Horta-Guinardó 

Sr. Lucas Vidal-Folch Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sant Andreu 

Sr. Xavier Fita Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sants-Montjuïc 

Sr. Albert Pujol Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sants-Montjuïc 

Sr. Just Pérez Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic Ciutat Vella 

Sra. Olga Pérez Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sant Martí 

Sra. Núria Torres Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sant Martí 

Sra. Anna Guitard Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de l’Eixample 

Sr. Gabriel Morcillo Grup Municipal PdeCat 

Sr. Santiago Alonso Grup Municipal Ciutadans 

Sra. Emma Cortés Institut Infància i Adolescència (IIAB) 

Sra. Ana Menéndez Federació d'Associacions Veïns i Veïnes Barcelona (FAVB) 

Sra. Marta Molinos Fundació Altarriba 

Sra. Gemma Segura AVDA 

Sra. Àngela Coll Espai Gos 

Sr. Jaume Riera Espai Gos 

Sra. Susana Ruzafa Espai Gos 

Sra. Olga Torras Libera 

Sra. Beatriz Sanjurjo Futur Animal 

Sra. Rosa Sagués Udols 

  

Excusen l’assistència  

Sr. José González Fenoll Ajuntament de Barcelona - Guàrdia Urbana 

Sra. Ariadna Ros Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sants-Montjuïc 

Sra. Mercedes San Segundo Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Nou Barris 

Sr. Gabriel Barbeta Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sarrià 
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1) INTRODUCCIÓ D’ESPAIS PER A GOSSOS 
 
Presentació a càrrec del comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno 

- Com a context previ al grup de treball explica que el Consell de Convivència, 
Defensa i Protecció dels Animals, que aplega 60 entitats, és qui estableix la 
creació de grups de treball per a qüestions d’especial interès. El procés habitual 
de creació d’un grup de treball (en endavant GT) és a prèvia proposta de la 
Comissió Permanent i amb l’aprovació definitiva del Consell Municipal de 
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. En aquest cas, “s’ha saltat la 
norma” a partir de proposta d’Espai Gos a la Comissió Permanent, i encara falta 
la confirmació definitiva del GT al Consell. 

- L’article 24 de l’ordenança OPTVA (aprovada al 2014) estableix que els gossos no 
poden anar deslligats a les zones d’infants, només en determinats espais segons 
un decret d’alcaldia. Els espais específics on poden anar deslligats són de dues 
tipologies: espais tancats i espais oberts d’ús compartit amb horaris establerts. 
Fins al desplegament total s’ha dut a terme una feina intensiva amb els districtes 
durant els 18 mesos, fins a la seva aprovació definitiva, per desplegar deu noves 
àrees d’esbarjo per a gossos (espais tancats). S’ha estat treballant amb els 
districtes i ja hi ha una primera proposta d’espais com a punt de partida. 

- Comenta que hi ha un GT de modificació d’ordenança i no es va parlar de la 
modificació de l’article 24. És un grup no tancat i proposa afegir com a punt de 
debat l’article 24 de l’ordenança OPTVA. 

- Criteris ZUC: distribució per barris tenint en compte les distàncies, treball de 
coneixement territorial. Els districtes han treballat en l’apartat tècnic de la 
distribució de les ZUC i recorda que és una proposta no tancada. 

- El plantejament del GT és parlar de la convivència dels gossos a la ciutat. Es 
treballarà als GT i al Consell Municipal. 

- Recorda que els gossos poden anar lligats per tota la ciutat, excepte als 30 parcs 
on no tenen accés. Precisament, al GT es parlarà d’on poden anar deslligats. 
Comenta que la normativa d’anar lligats s’està aplicant des de fa 25 anys. 

Presentació d’Espais per a Gossos a càrrec de Carme Maté (s’adjunta la presentació) 
- Objectius: generar debat de les zones on poden anar deslligats. 
- Dinàmica del grup 

o Exposar la feina feta que s’ha desenvolupat amb els districtes 
o Tipologies que s’han proposat per a les ZUC 
o Dibuix de la situació de Barcelona, tenint en compte les densitats i els 

espais verds de la ciutat. 
- Metodologia del GT: sessions d’una hora i mitja de durada i establir propostes 

per treballar en la propera sessió 
- Presentació d’Espais per a Gossos: 
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o Explicació article 24 OPTVA: Zones d’espais per a gossos definides per 
decret d’alcaldia amb horaris determinats amb carnet de tinença cívica 
responsable (en endavant, CTCR) del responsable del gos. A la ciutat 
sempre han d’anar lligats excepte les AG, AEG i les ZUC, on podran anar 
deslligats sempre que el passejador tingui control de l’animal i respongui 
a les seves ordres verbals, sempre amb CTR. 

o 111 àrees per a gossos (21 AEG de >700 m2, 90 AG mitjana de 330 m2, 73 
ZUC (se’n poden aportar més)) i la Platja de Gossos. Total: 184 zones. 

o Amb dades censals de l’arxiu AIAC, s’ha treballat amb la hipòtesi d’uns 
150.000 gossos censats a Barcelona segons els districtes postals, que ens 
dona un mapa de densitat de població. 

o Es mostra el mapa per districte de 10 AEG i 11 de noves construïdes. 
o S’han ampliat quatre AG, amb un total de 90 AG, amb deficiències però 

ben distribuïdes. 
o Radi en que una persona propietària de gos té una àrea per a gossos: 91% 

té a 15 minuts un AG. 
o ZUC, es mostra com els districtes han delimitat zones juntament amb els 

conservadors de la zona. Proposta no tancada, hi ha diferents tipologies 
de ZUC. Es necessita el carnet de tinença cívica responsable. 

o Es presenta com fer la tramitació del carnet i els canals on es pot 
tramitar. Requisits: gos censat a Barcelona, +16 anys, el gos respon a les 
ordres verbals del propietari i sota el seu control visual, i declarar que es 
coneix l’ordenança. 

o Es mostra la campanya informativa amb delimitacions de les ZUC (un cop 
el decret està definitivament aprovat amb vista pública) amb delimitació 
amb franja horària, i aplicable als responsables de gossos amb CTCR. 
Campanya de sensibilització amb eslògans acompanyada de personal 
informador al carrer, prevista per l’octubre o el novembre i fent èmfasi a 
les ZUC. 

o Comparativa amb altres ciutats europees, no comparables per densitats, 
ja que hi ha ciutats amb gran àrees forestals. 

 
 
2) TORN DE PARAULA DELS ASSISTENTS 
 
Aportació de Francesc Roma, de Participació d’Ecologia: 
 

- La seva tasca és establir dinàmiques i metodologia del GT.  
- Grup de treball que recull diverses veus: el veïnat, la infància, espais verds i 

animals, posar sobre la taula les diferents necessitats. 
- Convoca els assistents a una segona sessió de treball el dijous 19 de juliol a la 

mateixa hora. 
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- L’objectiu és identificar les necessitats i els criteris de les ZUC: demana als 
membres del GT que estableixin els criteris i les necessitats bàsiques, segons el 
col·lectiu que representen, de cada ZUC de cada barri i que les facin arribar als 
membres del GT, per fer un resum de les necessitats. Amb la finalitat de seguir 
treballant, establir una llista de necessitats i criteris de les ZUC. 

- Cedeix la paraula als assistents que representen diferents col·lectius: veïnat, 
infància, espais verds, entitats animalistes, grups polítics i districtes, per acabar 
amb un torn obert. 
 

Aportació d’Emma Cortés (IIAB) 
 

- El “Barcelona dona molt de joc” és un projecte per millorar el joc a l’espai públic. 
La tasca de l’IIAB és millorar les oportunitats de joc de la infància i els seus espais 
de joc per millorar la vida de tota la ciutadania.  

- Hi ha 900 àrees de joc.  
- Treballen amb el pla de joc a l’espai públic que està penjat íntegrament al web 

d’Infància i Convivència, que representa un  canvi de paradigma en el disseny de 
les zones de joc. 

- La convivència amb els gossos és un tema que s’ha de  treballar com a àrees de 
joc o com a lloc de convivència i de relació. Element present a l’hora de treballar 
aquest canvi de paradigma. 

- Udols: han mantingut reunions amb IIAB per tenir en compte els col·lectius que 
integren l’espai públic. 

- En el nou replantejament de les àrees de joc, hi ha demandes de tancament dels 
espais per evitar la invasió dels gossos. 
 

Aportació d’Ana Menéndez (FAVB) 
 

- Treballen amb el projecte BEC, “El barri, espai de convivència”, projecte 
socioeducatiu en què s’explica la història del barri als nens. Han fet sessions de 
coneixement de l’entorn i de les problemàtiques del barri amb nens, per saber 
què els agrada i què no del seu barri. No agraden les caques de gos i alhora els 
agraden els animals. 

- Demana que la ciutadania hi pugui dir la seva sobre les ZUC, ja que és un debat 
que genera polèmica als consells de barri o en altres marcs. Volen que la 
definició de criteris integri tothom, que tinguin en compte les diferències 
d’espais verds de la ciutat i les persones amb discapacitat. 

- Proposa convidar un representant del Departament de Persones amb 
Discapacitat 
 

Aportació d’Àngela Coll i Jaume Riera de la Plataforma Ciutadana Espai Gos 
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-  Va demanar que es formés el GT per treballar el benestar dels animals fa 3 anys, 
ja que s’ha de tractar com un problema de ciutat, perquè els propietaris de 
gossos representen el 25% de la població de la ciutat. 

- Manifesta la seva conformitat que se sancionin les persones que no recullen els 
excrements dels gossos. A Horta-Guinardó, en una campanya de la GU, només el 
4% de les multes van ser per no recollir els excrements. 

- Diu que els espais per a gossos són també per a les persones que conviuen amb 
el gos. 

- Considera que el carnet de tinença cívica representa un tracte discriminatori 
respecte altres col·lectius, ja que han de demostrar que són cívics. Declara que és 
un carnet preventiu de civisme. 

- Pregunten si el CTCR substituirà haver de portar la documentació de l’AIAC i el 
cens; si el carnet ho unifica tot. Carme Maté respon afirmativament, ja que les 
bases de dades estaran connectades. 
 

Aportació de Rosa Sagués d’Udols 
 

- Manifesta que gairebé tres quartes parts de les àrees per a gossos són inferiors a 
400 m2, llindar que representa una infrautilització i incompleix el previst en el 
plec de prescripcions tècniques de Parcs i Jardins. Com més petites són, menys 
es fan servir perquè els gossos no hi volen entrar. Es podrien eliminar ja que ni 
fan la seva funció ni afavoreixen el benestar animal. Una quarta part del total 
d'àrees són antics pipicans (entre 50 i 60 m2) que no fa servir pràcticament 
ningú. 

- Considera que algunes zones de les ZUC, tal com estan plantejades, són 
conflictives ja que són a tocar de cases, hi haurà queixes del veïnat. 

- Declara que estan totalment d’acord que es persegueixi l’incivisme i que es deixi 
de demonitzar els propietaris de gossos. 

 
Aportació d’Olga Torras de Libera 
 

- Demana que es faci una actuació de dignificació similar amb els gossos, com es 

va fer en el seu dia amb les colònies de gats ferals de carrer. 

Aportació de Gabino Carballo i Albert Francolí d’Espais Verds 
 

- L’activitat intensiva dels gossos és incompatible amb alguns espais verds i el seu 
manteniment. Les restriccions d’accés dels gossos està justificada per les 
conductes agressives a l’espai verd dels animals. 

- Declara que algunes plantes són incompatibles amb certes intensitats del 
contacte amb vertebrats. 
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- Si es permet l’entrada a gossos deslligats, s’haurien de sacrificar espais verds i la 
seva biodiversitat.  

- Albert Francolí destaca que s’ha de valorar tota la inversió econòmica de les AEG 
i AG, i assegura que en aquest GT no es discrimina ningú.  

- Diu que la tasca de l’administració és compaginar les realitats de la ciutat.  
 

Aportacions de districtes 
 

 Sants-Montjuïc 
- Han treballat per entendre el comportament del gos per al manteniment de 

l’espai, amb Udols. 
- Consideren el carnet de tinença cívica un tràmit per entendre el comportament 

caní i establir una responsabilitat. Consideren que tenir un carnet no demonitza 
sinó que posa de manifest la responsabilitat. 
 

 Ciutat Vella 
- Declara que ha sigut molt complex trobar espais per a AEG superiors a 700 m2 

per a les àrees d’esbarjo per a gossos. 
- Han valorat que molta gent fes ús de les ZUC com a criteri per establir-les. 
- Fa referència als elements de joc que han suposat queixes AEG Barceloneta: el 

tub de joc de gossos implicava un perill per als gossos. Valoren opcions per als 
elements de joc. 
 

 Sant Martí 
- Sant Martí destaca com un dels districtes més densos de gossos, com la densitat 

de Camp de l’Arpa. 
- Fa referència als horaris de les ZUC com a eina per mitigar les queixes per soroll. 
- Pregunta si a la ciutat hi haurà els mateixos horaris. Carme Maté respon que 

cada districte determina els horaris de les ZUC. 
 

Aportacions dels grups municipals; Gabriel Morcillo (PdeCat) i Santiago Alonso 
(Ciutadans) 
 

- Tots dos cedeixen el torn de paraula als altres assistents. 
 
 
3) ALTRES TEMES D'INTERÈS, PRECS I PREGUNTES 
 

  Àngela Coll, d’Espai Gos, declara que entenen la protecció dels 30 espais verd on 
no es permeten gossos. Manifesta que la resta d’espais són dels veïns i veïnes i 
que el pressupost municipal ha de tenir en compte aquestes necessitats, ja que 
els gossos també generen economia a la ciutat. 
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 Jaume Riera, d’Espai Gos, declara que s’hauria de tenir cura amb algunes 
paraules utilitzades a la sessió. Espais Verds es disculpa si hi ha hagut algun 
malentès i afirma que hauran de trobar fórmules per trobar espais verds 
compatibles amb gossos. 

 Jaume Riera, d’Espai Gos, declara que només tenen la informació de les ZUC de 
Nou Barris i Horta-Guinardó i demana que es facilitin tots els PPT de les ZUC amb 
aquesta informació. Assegura que hi ha diferències amb l’accessibilitat de la 
informació segons districtes. 

 Albert Francolí Espais Verds declara que la despesa  per gossos no es irrisòria, 
que no hi ha estigmatització. 

 Ana Menéndez (FAVB ) demana que participin altres col·lectius que interactuen 
amb fauna urbana, Altarriba proposa la Fundació Síndrome de Down i també es 
proposa Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament. 

 El comissionat Frederic Ximeno exposa que aquest GT té com a objectiu 
compatibilitzar els drets del tot els veïns i veïnes. Les ZUC han suposat un procés 
creatiu portat a terme des de cada districte, i que ara hi ha una proposta per 
desenvolupar i replantejar i que és una proposta no tancada. Es treballarà el que 
faci falta perquè tots els drets dels veïns trobin un encaix. El carnet CTCR no és 
de civisme, és de tinença responsable; s’ha de combatre l’incivisme. Considerarà 
obrir més el debat de les ZUC: Consell dels Animals es compromet a pensar en la 
figura d’un Consell de Barri... figures més descentralitzades. Lamenta que la 
majoria de gossos de la ciutat no siguin adoptats.  

 Espai Gos pregunta per què, tot i que la normativa sobre espais per a gossos no 
està desplegada del tot, ja es multa per portar el gos deslligat. Demana 
tolerància per no multar fins que l’ordenança estigui totalment desplegada per 
part de l’administració. El comissionat Ximeno contesta que hi ha 20 AEG de més 
de 700 m2 i 73 AG, els deures són sobre la taula.  

 Rosa Sagués (Udols) pregunta si el decret d'alcaldia estarà llest per al juliol. 
Frederic Ximeno contesta que no, el dia 25 de juliol hi haurà el Consell d’Animals, 
pas imprescindible per a la seva aprovació. 

 Carme Maté intentarà facilitar totes les propostes de ZUC a les entitats abans del 
19 de juliol per treballar-hi. 

 Frederic Ximeno convocarà els grups municipals per traslladar els acords del GT i 
se’ls farà arribar la mateixa informació que a la resta de membres. Demana als 
altres grups municipals que es pronunciïn. 

 Carme Maté demana, de cara a les properes convocatòries del GT, que les 
entitats estiguin representades per només un membre. 

 
 


