» Dossier de Premsa
31 de Març de 2015

Barcelona,
amiga dels animals
» L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa la primera fase del pla per ampliar
o crear més espais d’esbarjo per a gossos
» Barcelona tindrà 104 àrees d’esbarjo amb més de 150 m2. Tots els districtes
passaran a tenir, com a mínim, d’una gran àrea per a gossos de 700 m2 o més
» La ciutat oferirà més de 54.000 m2 d’espais d’esbarjo per a gossos, 22.500 m2
més que fins ara
» La mesura dóna compliment a l’acord assolit amb l’aprovació de la nova
ordenança d’animals de companyia
» La capital catalana ha reforçat el seu posicionament internacional per les
polítiques de convivència entre les persones, els animals i l’entorn

www.bcn.cat/premsa
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» Primera fase del pla per tenir més espais per als gossos
Barcelona guanyarà 22.500 m2 destinats a l’esbarjo dels animals.
Tots els districtes tindran com a mínim un gran àrea de més de 700 m2

L’espai públic és un lloc per compartir, i per tant, cal dotar-lo dels elements necessaris perquè
aquest convivència sigui possible. Un d’aquests elements són les àrees destinades a l’esbarjo
dels gossos. Actualment hi ha identificats poc més d’un centenar d’espais per a gossos,
molts dels quals de petit format, amb una superfície total de 30.397 m2.
En el procés d’elaboració de la nova ordenança municipal de protecció, tinença i venda
d’animals, l’Ajuntament va assumir el compromís d’actualitzar aquest cens d’espais amb
l’objectiu d’optimitzar-los i millorar-los i veure en quines zones seria possible guanyar-ne de
nous, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania àrees d’un format més gran.
Un primer diagnòstic treballat entre el departament de Benestar Animal, l’àrea de Medi Ambient
i els districtes ha donat com a resultat l’oportunitat d’arribar fins a 148 àrees per a gossos,
104 de les quals amb més de 150 m2. El pla permetrà guanyar 22.500 m2 més d’espais
destinats a gossos, fins a 54.165 m2 a tota la ciutat.

Gràcies a l’ampliació, millora i creació de nous espais, Barcelona tindrà 104 àrees de
més de 150 m2: 80 entre 150 i 700 m2 i 24 grans àrees d’esbarjo amb més de 700 m2.

La primera fase del pla de millora de les àrees d’esbarjo per
a gossos és garantir que com a mínim tots els districtes de
la ciutat disposin d’una àrea d’esbarjo per a gossos de 700
metres quadrats o més. A més, s’ha treballat per tal de crear
nous espais i millorar o ampliar els existents, sempre que sigui
possible.
Cada districte i cada barri presenta realitats ben diferents pel
que fa a la disponibilitat d’ampliar els espais existents o cercarne de nous, de manera que mentre es desplega aquesta primera
fase del pla se seguirà treballant per identificar noves
oportunitats i necessitats.

www.bcn.cat/premsa
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Les àrees d’esbarjo per a gossos afavoreixen la relació entre els animals i també entre
els veïns i veïnes del barri, i han de ser espais còmodes i agradables per a tots els
usuaris. Aquestes àrees han d’estar envoltades amb tanques de fusta i a l’interior hi ha bancs,
expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no oxidable on dipositar-les,
així com també una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats.
Quan l’espai ho permet, estan enjardinades amb arbustos que ornamenten l’espai i arbres que
ombregen les zones amb bancs. El paviment és de sauló i disposen d’un sistema de reg
programat per aspersió. Hi ha també àrees més petites, envoltades de tanques vegetals, la
funció de les quals es ordenar les evacuacions dels gossos a la via públicaL’Ajuntament de Barcelona està treballant coordinadament amb el Col·legi de Veterinaris
per garantir quines són les característiques que cal que compleixi cada àrea, en funció de
les seves característiques i la seva dimensió, amb l’objectiu que siguin confortables i còmodes
per a tots els usuaris. És important comptar amb la col·laboració de tots per mantenir-les en
condicions òptimes, i per això també hi ha rètols que informen de l’obligació que tenen els
propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir a garantir el seu bon estat.
El pla de millora i creació de noves àrees d’esbarjo per a gossos està acompanyat de les
campanyes per promoure la tinença responsable d’animals, que es fan amb la
col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

» 48 actuacions: 19 ampliacions i 29 àrees noves
La primera fase del pla preveu 48 actuacions. La prioritat ha estat ampliar àrees ja existents
o bé crear-ne de noves. Un dels trets més importants del pla és aconseguir que aquestes àrees
siguin àmplies i còmodes per als seus usuaris, per la qual cosa s’ha fet un treball intens amb
tots els districtes per poder identificar els llocs on era possible créixer per tenir àrees més
àmplies i còmodes.
El pla es desplega a tots els districtes, amb l’objectiu de donar la màxima cobertura possible a
tots els barris de la ciutat. Gràcies a aquest treball Barcelona passarà de 56 a 80 àrees
d’entre 150 i 700 metres quadrats, i tots els districtes passaran a tenir com a mínim una
gran àrea de més de 700m2. En total, s’ampliaran 19 àrees i se’n crearan 29 de noves.
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Plànol de les 80 àrees d’entre 150 i 700 metres quadrats



Existent
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Ampliació



De nova creació
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1
2

C IUT A T V E LLA
Jardins Sant P au del Camp
P arc de la Ciutadella

3
4
5
6
7

E IX A M P LE
A vinguda M istral (Llançà-Vilamarí)
Jardins de la Indústria
A vinguda Diago nal (Co nsell de Cent-P adilla)
P laça Sagrada Família
Nàpo ls, 140

8
9
10
11
12
13
14
15

S A N T S - M O N T J UÏ C
P arc Fo nt Flo rida de M o ntjuïc
Jardins dels Drets Humans
Jardins de l’ A rbo reda
P arc de la P rimavera (1)
P arc de la P rimavera (2)
Jardins de M àlaga
Jardins de les Ho rtes de Sant B ertran
Can M antega

LE S C O R T S
16 P laça Les Co rts
17 Jardins Olga Sacharo ff
18 Jardins Can Cuiàs
19 Jardí B acardí
20 P arc de Can Rigal
21 B o sch i Gimpera
22 Jardins William Shakespeare (1)
23 Jardins William Shakespeare (2)
24 Jardins de la Fo nt dels Ocellets

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

S A R R IÀ - S A N T G E R V A S I
Jardins Elvira Farreres
Jardins M ercè Ro do reda
P laça de Wagner
P laça Ro sa Sabater
Jardins Dr. Samuel C. Hahneman
Jardins de P iscines i Espo rts
Jardins Sagnier
Jardins de la Vila A mèlia
Can P o nsic
Jardins Camp de Sarrià
P laça Ricard Zamo ra
Jardins Dr. Castelló
Jardí Dr. Ro ig i Raventó s
P laça M artí Llaurado r

39
40
41
42
43
44
45

G R À C IA
Jardins del M estre B alcells
Jardins M enéndez P elayo
P ark Güell (1)
P ark Güell (2)
A ccés A vinguda Co ll del P o rtell
A vinguda Vallcarca-Go mis
Fo nt de Sant Salvado r
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

H O R T A - G UIN A R D Ó
Jardins P ríncep de Giro na
Jardins d’ Hiro shima (1)
P assatge Xinxó
Jardins de Santa Ro salia
Camp de Futbo l La Clo ta
P arc del Guinardó - carrer Descans
Jardins Frederica M o ntseny
P arc del Guinardó – carrer Garriga
C/ Francesc A legre
Ro nda del Guinardó (davant ho spital)
Carretera A lta de Ro quetes
P asseig d’ Urrutia – P asseig Fabra i P uig
Carrer A rquitectura
P laça M eguidó
P laça Jo an Co rnudella
Jardins de Can B rasó
Jardins Ro sa Luxemburg

63
64
65
66

N O U B A R R IS
P arc de la Guineueta
P arc Central de No u B arris
P arc Turó de la P eira
Jardins Raso s de P eguera

67
68
69
70
71
72
73

SA N T A N D R EU
P arc de la M aquinista
P arc de la P egaso
P laça General M o ragues
Jardins A igües M o ntcada
Tram 10 (nus Trinitat-auto pistes)
P arc de la Trinitat
P laça M o ssèn Jo an Co rtinas

74
75
76
77
78
79
80

SA N T M A R T Í
Jardins de Can M iralletes
P arc del Clo t
Jardins Clo t de la M el
Via Trajana – Santander – P asseig Verneda
Jardins de Gandhi
P arc del Centre de P o bleno u
P laça dels Campio ns
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» De 6 a 24 grans àrees d’esbarjo amb més de 700 metres
quadrats: tots els districtes coberts
Tots els districtes passaran a tenir una gran àrea d’esbarjo per a gossos superior als 700
metres quadrats. Això vol dir disposar d’un espai que superi es 700 metres quadrats.
Actualment només n’existeixen 5, i amb la primera fase del pla es passarà a tenir-te 24.
Plànol de les 24 grans àrees d’esbarjo amb més de 700 metre quadrats



Existent

C IUT A T V E LLA
81 P arc de la B arcelo neta



de 308 m2 a 708 m2

82
83

E IX A M P LE
Estació del No rd
P arc Jo an M iró

84
85
86

S A N T S - M O N T J UÏ C
Can B atlló
Jardins P o nt Ro mà
P arc de l'España Industrial

700 m2
836 m2
de 256 m2 a 756 m2

87
88

LE S C O R T S
Jardins de Jo aquim Ruyra
Jardins Jo sep M unté

de 35 m2 a 700 m2
de 116 m2 a 700 m2

89
90
91
92

S A R R IÀ - S A N T G E R V A S I
P arc del P utxet
Turó P ark
P arc de M o ntero ls
P arc de l’ Oreneta
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Ampliació

de 1045 m2 a 3000 m2
737 m2

de 652 m2 a 1109 m2
de 123 m2 a 885 m2
1336 m2
de 426 m2 a 700 m2

De nova creació

93

G R À C IA
Farigo la 21-25

de 674 m2 a 700 m2

9
94
95
96
97

H O R T A - G UIN A R D Ó
Jardins d’ Hiro shima (2)
A vinguda Estatut - Campo amo r
Carrer P o esia
A vinguda M artí Co do lar

de 374 m2 a 700 m2
1344 m2
819 m2
844 m2

98
99

N O U B A R R IS
P arc Espo rtiu Can Dragó
M eridiana – Via Favència - Co o peració

SA N T A N D R EU
100 Ferran Junyo y – Ciutat A ssunció
101 A ntiga presó Trinitat Vella
SA N T M A R T Í
102 P arc Diago nal M ar
103 P arc del P o bleno u
104 P arc de Carles I

de 811m2 a 1173 m2
700 m2

700 m2
702 m2

1000 m2
de 660 m2 a 700 m2
2360 m2
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L’espai que experimentarà el guany més important quantitativament és l’àrea de l’Estació
del Nord, que multiplicarà per 3 el seu espai i arribarà fins als 3.000 m2, convertint-se en la
més gran de la ciutat. Els districtes de Ciutat Vella, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, HortaGuinardó, Nou Barris i Sant Andreu, que no en tenen, guanyaran en els propers mesos com a
mínim una gran àrea d’esbarjo per a gossos de més de 700 m2.

» Àrees d’esbarjo còmodes i segures

(*) Exemples dels elements de socialització que hi haurà a les zones d’esbarjo per a gossos

La regidoria de Presidència i Territori i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)
estan treballant conjuntament per definir les característiques de les àrees d’esbarjo per gossos.
Aquests espais, en funció de les seves dimensions i la seva ubicació, podran presentar
diferències entre ells, però en tots els casos es garantirà que siguin còmodes per als seus
usuaris, tant els animals com les persones, i segures.
Com seran les noves àrees d’esbarjo?
 Les àrees d’esbarjo estaran envoltades per tanques d,1,80m, per evitar la fugida. Seran de
materials que no ocasionin danys a les extremitats i no permetin que els gossos hi puguin
passar el cap. A la part exterior de la reixa preferiblement hi haurà plantes que arribaran fins
al metre d’alçada. En funció de cada recinte hi ha d’haver sempre més d’una porta, per tal
de facilitar l’accés.
 A l’interior de l’àrea d’esbarjo s’hi deixaran tots els arbres que hi hagi i hi haurà un bon
sistema de reg. Si cal afegir nova vegetació, se seguiran les recomanacions del Col·legi de
Veterinaris per evitar les possibles toxicitats cap als animals, i s’evitaran sempre els pins.
 Sempre que les característiques de l’àrea ho permetin, s’hi faran camins i rutes interiors per
on la gent pugui passejar. S’instal·laran cadires disperses per la zona.
 S’instal·laran fonts amb un mínim de 15 cm d’alçada, sense recipient a sota per evitar
l’acumulació d’aigua i els contagis entre gossos o l’aparició de mosquits.

www.bcn.cat/premsa
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 S’incorporaran elements per facilitar el joc i el divertiment dels animals (túnels, desnivells...)
i altres elements que contribueixin a la bona socialització. Es tindrà en consideració els
usos dels àmbits i espais propers, per evitar activitats que puguin ser incompatibles
 L’àrea disposarà de dispensadors de brosses per llançar els excrements, preferiblement de
material no oxidable i amb tapadora

www.bcn.cat/premsa
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» Un gran pacte per la convivència i la protecció dels animals
La nova ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, aprovada el juliol del 2014 amb un
ampli suport polític i social, ha tornat a situat Barcelona com una ciutat capdavantera en la
defensa dels drets dels animals i en les polítiques per garantir una bona convivència amb les
persones i a l’espai públic.

Els gossos hauran d’anar
lligats al carrer, però
l’ordenança preveu una
moratòria de 18 mesos,
durant els quals
l’Ajuntament treballarà per
ampliar i crear noves àrees
d’esbarjo per als animals
La nova ordenança municipal torna a situar Barcelona com una capital de referència pel que fa
a la protecció, la tinença i la venda d’animals, amb més garanties per al seu benestar, com ara:
 L’animal no pot estar lligat més de dues hores (una en el cas dels cadells)
 Està prohibit deixar-los sols en el domicili durant més de 3 dies consecutius. En el cas de
l’espècie canina, en cap cas es podrà superar un període de 12 hores
 S’hauran de treure a l’exterior com a mínim 2 cops al dia (llevat dels cadells)
 No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons, terrasses, patis,
galeries o terrats, ni camarots de dimensions reduïdes
 Es prohibeixen els collars de força, d’estrangulació o similars
 El seguiment veterinari obligatori inclourà almenys un control anual dels animals, que
quedarà reflectit a la cartilla sanitària
 Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat, proveir-se d’una cartilla sanitària
oficial, i inscriure’l en el Registre censal municipal
Per primer cop han quedat reconegudes les colònies de gats ferals. A Barcelona, n’hi ha
unes 600. Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats sense
propietari, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec
d’organitzacions i entitats cíviques que vetllen pel seu benestar i on reben atenció, vigilància
sanitària i alimentació

www.bcn.cat/premsa
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» Normalitat en l’accés de gossos al metro
 Tots els dies feiners, excepte de 7 a 9:30 hores i
de 17:00 a 19:00 hores
 Dissabtes i festius, sense limitació horària
 El període estival entre Sant Joan i la Diada,
sense cap limitació horària
 Amb morrió i lligats amb una corretja no
extensible i de menys de 50 cm. de llarg
 Identificats amb un xip i inscrits al cens municipal
 No podran utilitzar les escales mecàniques
 Es podrà limitar l’admissió dels animals en
situacions puntuals de grans aglomeracions i per
motius de seguretat

Des de l’1 d’octubre de 2014 els gossos poden accedir al metro, amb restriccions. Barcelona
s’ha afegit a la llista de capitals europees que deixen accedir els gossos al metro, com és el cas
de Berlín, Brussel·les, Amsterdam o Ginebra. Una comissió de seguiment entre TMB i la
regidoria de Presidència i Territori vetlla per correcta implantació de la mesura, que fins a la
data s’ha desplegat amb absoluta normalitat i sense cap problema.

» Reconeixement internacional i aposta per l’educació
Barcelona és actualment un referent internacional pel que fa a les polítiques de Benestar
Animal. La ciutat ha estat premiada els últims mesos amb el premi “Defenzoor”, el principal
guardó que s’entrega a Llatinoamèrica, i el Premi de la Fundació Franz Weber per la tasca de
la capital catalana en favor de la protecció i el benestar dels animals. La posada en marxa de la
nova ordenança, que preveu dotar la ciutat de més zones d’esbarjo per als animals de
companyia, i la decisió de permetre l’accés de gossos al metro, també ajuden a posicionar la
capital catalana com un referent pel que fa a les polítiques de benestar animal.
Les polítiques de Benestar Animal han buscat en els últims temps un major lligam amb
l’educació. Estudiants de Veterinària de la Universitat de Barcelona ja poden realitzar
pràctiques al CAACB i al Punt d’Esterilització de gats urbans del Viver Tres Pins, sota la tutela
dels veterinaris responsables d’aquests equipaments, i Barcelona, a través de la UAB,
impulsa aquest any el primer postgrau de l’Estat en Antrozoologia, que és l’estudi de les
relacions entre les persones i els animals de companya.
Aquesta aposta per l’educació i la investigació fan que Barcelona sigui pionera i un referent en
l’àmbit de les polítiques de convivència i benestar animal.

www.bcn.cat/premsa
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» El Centre d’Acolliment d’Animals ja té clar el seu futur
El mandat municipal haurà complert un doble objectiu pel que fa al Centre d’Acolliment
d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), situat a la carretera de l’Arrabassada:
 Millorar les instal·lacions, garantir una correcta atenció dels animals i situar el centre
com a referència per a totes les persones que volen adoptar
 Planificar i deixar-ho tot llest per començar la construcció d’un nou equipament
durant els propers quatre anys, sense més dilacions
Els dos objectius s’han pogut aconseguir gràcies al treball dels professionals del Centre
d’Acolliment d’Animals de Companyia, els voluntaris i el conjunt d’entitats del sector.
Les millores no només han estat d’infraestructures, sinó que l’aposta pel CAACB ha estat
integral, amb l’objectiu de situar-lo com el centre de referència per a totes les persones que
volen adoptar un animal. S’ha renovat el web de dalt a baix (www.bcn.cat/adopta), s’han enfortit
les xarxes socials i el CAACB ha participat en les principals festes i convocatòries populars,
amb l’objectiu de donar visibilitat a la feina que s’hi fa i als animals que hi estan allotjats.
Aquesta feina ha donat com a resultat els millors resultats registrats al CAACB: gairebé
1.200 adopcions en un any i un total de 160 voluntaris.

El CAACB vol ser un centre de referència, modern i obert, i amb aquest objectiu s’ha planificat
el nou equipament, que s’ubicarà en uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Barcelona i
situats en el terme municipal de Montcada i Reixac. El conveni urbanístic entre els dos
ajuntaments ja està signat i l’Ajuntament de Barcelona ja està fent els treballs previs per
garantir que en el proper mandat el projecte sigui una realitat.

www.bcn.cat/premsa
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El nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona complirà un triple objectiu:
 Acollir temporalment els animals de companyia extraviats, abandonats o bé comissats fins
que es pugui gestionar la seva adopció
 Ser un puntal en el desenvolupament de noves línies de recerca adreçades a millorar el
benestar animal i la interrelació dels animals de companyia amb l’entorn social, posant
èmfasi en el seu paper integrador i terapèutic, un treball que s’ha de fer entre
l’administració, el món universitari i la iniciativa privada
 Vincular en centre a l’educació i el foment de la tinença responsable d’animals mitjançant el
treball amb les escoles i els sectors especialment sensibles, com ara la gent gran i els
grups socials més vulnerables
El Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals ha creat una comissió
per tal de contribuir al disseny del nou CAACB.

» Un únic departament per coordinar tota la feina
Les polítiques de Benestar Animal han deixat d’estar disgregades en diferents àrees. La
regidoria de Presidència i Règim Interior ha assumit totes les competències vinculades en
aquest àmbit a través del Departament de Benestar Animal, del qual depenen:





L’Oficina de Protecció dels Animals
El Centre d’Acolliment d’Animals de Companyia (CAACB)
El programa de colònies de gats
El seguiment dels acords del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció
dels Animals

Tots els serveis del departament de Benestar Animal es troben ara al carrer Avinyó.
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