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Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Posada en comú del criteris per a les ZUC, tenint en compte els que s'han utilitzat
als districtes i els que aportin les diferents entitats i agents presents a la reunió.
3. Explicació del calendari a seguir. (Exposa: Frederic Ximeno)
4. Propers passos a seguir per part del GT.

Acta
1) APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2) POSADA EN COMÚ DELS CRITERIS PER A LES ZUC
Frederic Ximeno comenta que s’han recollit les aportacions de districte amb les
propostes de ZUC per posar sobre la taula el mapa inicial i poder-lo discutir. Volia tenir
la proposta de disseny inicial tancada, però en no disposar de la confirmació final de
totes les propostes ZUC de districte no ha sigut possible, ja que algunes propostes
encara s’estan avaluant.
Carme Maté comenta que a la DS de Drets dels Animals els falta la proposta final de
districtes, i que en la sessió actual es vol centrar la discussió sobre els criteris amb què
els districtes han fet les propostes i amb qui les han dissenyat. Es vol fer la presentació al
Consell de Protecció i Defensa dels Animals, per després treballar a partir de la proposta
inicial.
El comissionat es compromet a enviar la proposta final durant el mes de juliol, per
desenvolupar-la al setembre. Es passaran les propostes de les ZUC al consell perquè es
delegui al Grup de Treball (GT) l’anàlisi d’aquestes propostes.
Carme Maté comunica que les propostes s’han treballat als districtes a partir d’uns
criteris comuns com a punt de partida; a partir d’aquí, es treballa per incrementar el
nombre de ZUC segons les necessitats i els criteris.
El comissionat informa que la idea de presentar-ho al Consell és per donar comptes de
la feina que s’ha fet: la tasca dels districtes per a la delimitació de zones, la constitució
del grup de treball i la seva aprovació al Consell, quins són els objectius dels grups de
treball, plantejar com volem desenvolupar les propostes de partida ZUC... i el Consell ha
d’aprovar el GT per dur a terme la revisió de les ZUC dins d’aquest marc:
 Formalitzar GT
 Donar comptes de les ZUC estudiades per presentar una primera proposta
 Donar comptes dels criteris que s’han tingut en compte i plantejar el marc de
treball del GT
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3) EXPLICACIÓ DEL CALENDARI A SEGUIR i 4) PROPERS PASSOS DEL GT
Espai Gos pregunta si es desplegarà l’ordenança al setembre i sobre el carnet de tinença cívica
responsable (CTCR)

El comissionat proposa, en vista que s’han de treballar en els espais per a gossos
deslligats i ja que hi ha la necessitat d’avaluar el funcionament de les ZUC, allargar la
moratòria del desplegament total de l’ordenança i implantar les ZUC a la vegada. Això
ens dona:
 Període d’avaluació sobre el terreny
 Implantar les àrees recomanades en determinades franges horàries
Les àrees passen a ser “recomanades” durant el període d’implantació.
El GT treballarà temes com ara: suficiència, si estan ben dissenyades, idoneïtat de l’ús
compartit, avaluar si el model de convivència és òptim o no, avaluar-ne la idoneïtat.
Recorda que si el Consell dona el vistiplau al GT, hi ha un any de moratòria de l’aplicació
de l’ordenança. Durant aquest període, el carnet de tinença cívica responsable (CTCR)
no serà obligatori però sí recomanable, també se’n farà un any d’avaluació.
Seria convenient dissenyar un bon sistema d’avaluació per treballar: horaris, capacitat
de les ZUC...
Frederic Ximeno emplaça al setembre perquè el GT pugui haver fet una valoració de les
propostes de l’Ajuntament per part de les entitats.
A la tardor, amb el disseny sobre la taula hi hauria un any per:







Posar en marxa projecte i avaluar-lo
Promoure les ZUC
Analitzar la convivència
Avaluar les propostes inicials no aprovades que poden implicar problemàtica amb els
veïns
Com abordar el conflicte (si n’hi ha)
Parlar dels problemes de les àrees per a gossos

Jordi Martí pregunta si hi ha informes jurídics dels plantejaments que s’estan fent
Frederic Ximeno contesta afirmativament, que tot i que la moratòria es va acabar l’any 2016, tal
com es va informar en el seu moment, mentre no estigui aprovat el decret seguiran vigents les
exempcions a la sanció, sense necessitat d’ampliar la moratòria ni, per tant, modificar
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l’ordenança. Aquest criteri es recull a l’informe de Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’1 de febrer
de 2016 que es va adjuntar a l’informe presentat a la CEUM del mes de març del 2016.

Jordi Martí apunta que, des del punt de vista constructiu, l’ordenança diu el que diu i parla de
moratòries amb uns efectes legals determinats. Per tant, tot el procés legal s’ha de fer bé.
Carme Maté puntualitza que la sistemàtica del GT seria:
1.
2.
3.
4.
5.

Un any d’avaluació de les ZUC, amb l’ordenança no vigent sense estar al cent per cent
Estipular el nombre de ZUC
Senyalitzar i informar els guàrdies forestals
Deixar clara l’ordenança vigent d'acord amb els espais: als espais verds és l’OMA
Informar la GUB de les ZUC, estiguin a la trama urbana o bé a zones forestals dels parcs,
sempre en unes franges horàries determinades.

Frederic Ximeno informa que la moratòria OPTVA serà degudament informada a GUB.
Espai Gos pregunta si les ZUC són les que decideix l’Ajuntament o el GT
Frederic Ximeno respon que les decisions són del GT, sempre que el Consell dels Animals
traspassi aquesta funció.
Espai Gos pregunta si cal anar a cada districte a treballar en les propostes o bé sortiran d’aquest
GT. Es poden fer noves propostes?
Frederic Ximeno contesta que és a cada districte on es fa la feina principal, ja que són els que
coneixen el territori. A partir d’avui es tanca la proposta inicial per treballar-hi al GT. Convoca els
membres a assistir al Consell del 23 de juliol a Sarrià per tancar i començar a treballar al GT per
fer una presentació de la feina feta al Consell dels Animals.
La feina del setembre seria avaluar les zones proposades.
Espai Gos manifesta que no hi ha hagut consultes a les usuàries sobre les ZUC. Només han pogut
treballar en algun districte i quatre coses, i que les propostes de ZUC els han arribat mitjançant
l’associació de veïns i veïnes.
Espai Gos pregunta si al setembre es podrà fer la valoració de les propostes de l’Ajuntament per
part de les entitats
Frederic Ximeno assegura que les entitats rebran les propostes dels districtes a partir del 26 de
juliol i, a partir d’aquí, es disposarà d’un any per posar en marxa el projecte, avaluar-lo, veure
com es promouen les ZUC, analitzar com funciona la convivència, i com tractar el conflicte.
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També es tindran en compte les propostes inicials no aprovades que implicaran possible
problemàtica amb els veïns, també es parlarà de les ZUC que estiguin mal dissenyades, etcètera.
FAVB pregunta si el CTCR també té un caràcter experimental
El comissionat respon afirmativament, ha de ser experimental, ja que no es desplegarà
l’ordenança durant aquest any.
FAVB proposa que el carnet sigui extensiu a altres àrees, i que compleixi una funció educativa en
temes d’abandonament i civisme.
FAVB llegeix una carta d’un ciutadà que fa referència a casos d’incivisme a parcs i fonts
públiques on no es pot entrar amb animals, en relació amb la problemàtica de la responsabilitat
de les zones qualificades amb prohibida l’entrada amb gossos, i en concret les fonts. La carta
denuncia l’incivisme d’alguns responsables de gossos deslligats als parcs i les fonts de Montjuïc.
Espai Gos contesta que l’incivisme no està centrat només en el col·lectiu dels gossos; aquest no
és l’espai per parlar de l’incivisme. Incivisme que no té res a veure amb el gos sinó amb la
persona.
FAVB proposa la figura del guàrdia del parc per evitar problemàtiques i amb autoritat
sancionadora. Udols comenta que al Turó Parc van arribar a un consens per implantar aquesta
figura.
Carme Maté proposa avaluar l’ús de les zones per evitar problemes de convivència i si es detecta
algun conflicte, abordar com es pot solucionar.
Espai Gos pregunta com serà l’experimentació del CTCR, com es valorarà exactament
El comissionat respon que es valora amb l’eina de la declaració responsable, el CTCR funcionarà
com a element de transparència amb els veïns i veïnes.
Remarca el seu paper experimental i definitiu, ja que si no es porta a sobre no es podrà fer ús de
les ZUC.
Jordi Corones, Grup Municipal ERC
Comenta que l’incivisme és incivisme i que no cal marcar els gossos, i no és tolerable vingui d’on
vingui.
Pregunta si s’ha plantejat la modificació de l’ordenança OPTVA, atesa la dificultat d’aplicació. No
ens tanquem la porta a fer això, i que es consideri aquesta possibilitat. Acotar tant les zones ZUC
no ho acaben de veure, i proposa plantejar la ciutat com un espai compartit.
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F. Ximeno respon que hi ha un any d’avaluació de l’aplicació de l’ordenança i vol apuntar que hi
ha un grup de treball obert Modificació Ordenança OPTVA i que ningú va plantejar aquesta
proposta.
Jordi Corones proposa que el govern no tingui por de dur la iniciativa de canviar l’ordenança.
Udols
Manifesta que al 2014 es va plantejar la proposta de les ZUC com a model d’un fet que ja
funcionava en altres ciutats: normalitzar els usos de sempre als parcs. Per evitar el conflicte a les
ZUC s’havien dissenyat els horaris.
Destaca que moltes infraestructures d’espais per a gossos no s’utilitzen i que es poden retirar.
Amb la dispersió dels espais per a gossos s’aconsegueix que es faci un ús intensiu de les ZUC i
que els espais per a gossos aconsegueixen concentrar, perimetrar i segregar.
AVDA
Pregunta si hi ha diferència entre els “gossos potencialment perfectes” i els GPP. Els GPP podran
anar deslligats? Frederic Ximeno contesta que no.
Manifesta que els GPP es senten discriminats respecte als gossos no catalogats com a GPP ja
que, independent de la seva conducta, no cal que vagin lligats ni amb morrió. El fet que els GPP
sempre hagin d’anar lligats no els deixa relacionar-se, sociabilitzar... i si sempre han d’anar lligats
i no poden córrer lliurement. Demana àrees per portar els GPP, o almenys àrees on es puguin
portar aquests gossos.
Frederic Ximeno esmenta l’Ordenança OPTVA, que deixa clar que els gossos no poden anar
deslligats per llei, no per ordenança.
Espai Gos
Dona suport a les propostes sobre els GPP, i comenta que a la llei catalana hi ha catalogats
menys GPP que els que consten a la normativa de l’Ajuntament de Barcelona. Carme Maté
contesta que no és així.
Comenten que a les assemblees es demana el canvi de l’ordenança OPTVA, ja que no s’aguanta
per enlloc, tot i així s’està treballant segons les regles.
Sobre el CTCR, l’ordenança vincula el carnet de tinença cívica amb el fet que el gos respongui a
les ordres del seu responsable? Manifesten que el CTCR hauria d’estar vinculat al benestar dels
animals. Frederic Ximeno respon que aquest tema apareix més endavant a l’ordenança.
Alba Petit, de l’Institut de Persones amb Discapacitat
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Proposa contactar amb el grup de responsables de gos d’assistència, incloure les persones amb
discapacitat i els responsables de gos pigall.
Demana una campanya per informar de les ZUC i per informar-ne als usuaris amb discapacitat.
Creu que les zones tancades per passejar el gos no sempre són dolentes, com per exemple per
les persones propietàries de gos pigall; com que són persones invidents, els afavoreix que el gos
circuli lliurement.
Pregunta si hi haurà una campanya per informar sobre les ZUC, i posa l’accent en com
s’informarà a les persones amb discapacitat sense gossos. Fer una bona comunicació amb les
persones amb discapacitat per evitat problemes.
Espai Gos
Proposa que el CTCR sigui una eina perquè les persones entenguin què vol dir “tenir gos” i les
seves necessitats, i demana un canvi de concepte, que el carnet sigui un impuls per fer
pedagogia del passeig de qualitat del gos.
Proposa que el carnet CTCR, juntament amb les ZUC, siguin eines per canviar el sentit del
passeig de qualitat del gos i els gossos estiguin menys estressats, i d’aquesta manera millorar la
convivència. Eines, carnet i ZUC, per fer pedagogia i poder avaluar el contingut del carnet.
Galanthus
Denuncia que l’espai de gossos del Besòs no està en bon estat, els gossos traspassen la zona no
permesa de pas, on habiten altres animals. Hem de pensar en tots els animals, els nostres i la
fauna que hi ha en altres llocs. Quines àrees tenen els altres animals de Barcelona? Entre tots
hem de cuidar aquesta fauna al màxim i proposa santuaris per tenir cura de l’altra fauna.
Espai Gos respon que estan totalment d’acord que hi ha d’haver espais per tots els animals i que
es preservi l’ecosistema prohibint l’entrada a gossos i, fins i tot, a persones.
Fundació Altarriba
Proposa un curs amb un professional que ensenyi als propietaris els senyals dels gossos. Com es
gestionen els gossos amb problemes de comportament? Proposa que el CTCR inclogui un curs
amb professionals que ensenyi als propietaris el comportament dels gossos i que inclogui
l’esterilització i el xip.
Carme Maté respon que el procediment administratiu del CTCR ja inclou el xip.
Udols

7

Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció de Drets dels Animals

CONSELL MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS
GRUP DE TREBALL CONVIVÈNCIA GOSSOS A L’ESPAI PÚBLIC

Sessió 19 de juliol de 2018
Ja hi estan treballant fent pedagogia del benestar animal. Proposa buscar solucions per cada
tipus de gos i comenta que precisament els GPP són molt estables.
Carme Maté proposa, un cop desenvolupades les ZUC, que es faci un monogràfic sobre el CTCR.
Just Pérez, tècnic Dte. Ciutat Vella
Davant de les queixes d’Espai Gos, que han demanat diverses reunions amb el Districte de Ciutat
Vella i que no han rebut cap resposta, pregunta quan s’han fet les demandes ja que al seu
departament no els ha arribat res.
Declara que la majoria de propostes de ZUC del districte de Ciutat Vella són a partir de
propostes veïnals.
Espai Gos respon que les peticions de reunió es van enviar a la regidora Gala Pin, i que no van
rebre cap resposta.
Libera
Dona les gràcies a Espai Gos, ja que gràcies a aquesta plataforma ciutadana s’ha format el grup
de treball; agraeix la seva insistència i la participació d’entitats de defensa animal conscients de
l’empatia animal.
Per mitjà de les passejades amb els gossos ha preservat altres espècies protegides, ja que han
pogut alertar que altres animals també necessitaven assistència.
Carme Maté
S’enviaran els criteris generals que s’han fet servir per districtes.
Les entitats poden enviar els criteris de les necessitats de les zones ZUC.
Udols demana quines limitacions hi ha; Carme Maté respon que les limitacions són les de les
ordenances.
Frederic Ximeno
Demana a les entitats els criteris per a les zones ZUC per definir-les, tenint en compte factors
com la fauna, la conservació dels espais verds, els infants, les persones amb discapacitat, la
senyalització, etcètera. Després del Consell, proposa convocar una reunió específica per avaluar
la proposta de ZUC i establir una metodologia de treball.
Es compromet a enviar a les entitats les propostes ZUC partir del 26 de juliol, i al setembre
recollir les propostes de les entitats i les noves propostes ZUC.
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Recorda que hi ha un any de prova per a aquest projecte i un any de moratòria per posar en
marxa les ZUC, avaluar-les i ajustar-les.
Carme Maté recorda que s’han de tenir en compte els criteris, com els que ha proposat l’Alba,
sobre la senyalística per a les persones invidents.
Prendre nota sobre la reunió monogràfica per tractar el CTCR. Aprofitar el procés administratiu
per enriquir-lo.
Treballar l’incivisme als parcs i el desplegament de la policia de barri.
Espai Gos
Des de les assemblees es demana el compromís públic del comissionat de la moratòria d’un any
fins que s’arribi a un consens sobre les ZUC per aturar mobilitzacions.
Hi haurà tolerància fins que els deures estiguin fets? I que no hi hagi campanyes de sancions.
Frederic Ximeno respon que el projecte té un any d’avaluació; l’ordenança no entra en vigor fins
a un determinat consens. Aquest any ens dona marge per avaluar i fer-hi ajustos.
Frederic Ximeno suggereix no es repeteixi el debat que ja s’ha plantejat des dels districtes, que
els projectes rebutjats no es tornin a debatre. Espai Gos contesta que desconeixen aquestes
propostes rebutjades, ja que no es van convocar. També comenta que es poden fer noves
propostes sobre la taula.

Es tanca sessió a les 17.35 hores.

S’afegeix a l’acta ...
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