
 
 
 
 
Alcalde-President 
Ajuntament de Sabadell 
Plaça Sant Roc, 1 
08201 SABADELL 
 
 
 
Senyor, 
 
Em dirigeixo a vostè per informar-vos, de conformitat amb l’article 19 del 
Reglament del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució de 
l’expedient obert d’ofici en relació a la problemàtica dels gossos que viu la ciutat 
de Sabadell. En data, 29 de març de 2014 vaig sol·licitar informe arrel de 
nombroses queixes fetes que m’han fet arribar a la institució que represento, però 
arrel de la insistència dels ciutadans i ciutadanes, unit al fet que ha transcorregut 
el termini màxim d’un mes que l’Ajuntament té per emetre el preceptiu informe, he 
decidit resoldre l’expedient d’ofici. No obstant, continuo a l’espera que des de 
l’Ajuntament em facin arribar el precitat informe. 
 
La llei 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció 
dels animals, té com a objectiu establir les normes generals per a la protecció i el 
benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a 
Catalunya, i la finalitat és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels 
animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de 
la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals. Els animals són éssers 
vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari , els 
quals han de rebre un tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, 
en procuri el benestar. I les persones propietàries i posseïdores d’animals han de 
mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, 
d’acord amb les característiques de cada espècie. La persona posseïdora d’un 
animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut. 
 
L’Article 1 del Decret 6/199, de 26 de gener de 1999 pel qual s'estableixen les 
condicions de manteniment dels animals de companyia, estableix que els 
posseïdors d'un animal de companyia han de proporcionar-li l'aliment, l'aigua, 
l'allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura, 
llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment i per 
satisfer les seves necessitats vitals. 
 
L’ordenança municipal estableix que a les zones urbanes els gossos han d’anar 
proveïts de corretja o cadena i collar i les persones portadores de gosses tenen 
l’obligació de seguir les indicacions presents a la zona. És prohibida la presència 
dels animals als parcs infantils i a l’interior de zones enjardinades quan així 
s’especifiqui. 
 



 
 
 
 
 
La inspecció i la vigilància dels animals de companyia i establir un cens municipal 
d’animals de companyia, en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les 
fures. Al cens han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la 
persona posseïdora o propietària. 
 
L’article 12 de l’ordenança fixa que cada persona propietària d’un animals de 
companyia haurà de disposar de la corresponents cartilla sanitària. I en l’article 15 
obliga als propietaris i posseïdors  d’animals domèstics de complir les condicions 
de manteniment dels animals de companyia; inscriure’ls en el registre censal del 
residència habitual dins del termini màxim de 3 mesos a partir del naixement de 
l’animal, i de 30 dies des de l’adquisició; identificar-los obligatòriament, prèviament 
a la inscripció dels cens, mitjançant identificació electrònica d’un microxip.  
 
L’article 14 de la Llei 2/2008 estableix que els ajuntaments han de portar un cens 
municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats 
i les fures que resideixen de manera habitual al domicili. Els gossos han de dur 
d’una manera permanent pels espai o les vies públiques una placa identificativa o 
qualsevol mitja adaptat en el collar en què han de constar el nom de l’animal i les 
dades de la persona que n’és propietària o posseïdora. 
 
L’article 15 de la Llei 2/2008 estableix que els gossos han d’anar identificats 
mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip 
homologat.  
 
És per tot que faig la consideracions següents: 
 
� En primer lloc, considero que els animals han de poder tenir un espai on 

pugui transitar i córrer lliurement, dins de la ciutat de Sabadell, sense 
necessitat que vagin lligats, excepte els potencialment perillosos, que a 
més haurien d’anar amb morrió. 

 
� Per contra, en la resta de punts i vies de la ciutat, considero necessària 

l’obligació de conduir sempre els gossos lligats, a excepció de les 
esmentades zones reservades pel lleure dels animals.  

 
� Els propietaris o persones posseïdores dels animals, en el moment que fan 

ús d’aquesta instal·lació s’haurien de comprometre a mantenir la zona neta 
i en bones condicions, recollint els excrements dels gossos i dipositant-los 
a les papereres prèviament instal·lades. Així mateix s’haurien d’establir, al 
meu entendre, altres normes de conducta pels propietaris dels animals, 
com el respecte a altres persones i animals, que no fos recomanable per 
cadells molt petits, que si el gos està malalt o té malalties parasitàries 
s’abstingués d’entrar a la zona,..., així com totes aquelles que es considerin 
necessaries pel bon ús i funcionament de la instal·lació. 



 
 
� Els gossos han d’anar degudament identificats amb el microxip;  han 

d’estar censats, igualment ha de disposar de targeta sanitària i haver 
contractat una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.. En casos de 
gossos especialment perillosos cal dur a més la llicencia administrativa al 
damunt la persona propietària o conductora que passegi per la via pública. 

 
I per tot que recomano: 
 
Que es defineixi i es creïn vàries zones de passeig i esbarjo per a gossos amb 
una grandària suficient perquè els animals puguin córrer i passejar lliurement, 
sense necessitat d’anar lligats. Per tant, es destinin zones de la ciutat, 
degudament delimitades amb el filat corresponent, especialment per aquesta 
finalitat, on els gossos puguin córrer o jugar deslligats sota la supervisió de les 
persones propietàries o posseïdores. En conseqüència, recomano que es 
modifiqui l’ordenança , a fi de poder garantir que en aquesta o aquestes zones 
d’esbarjo que s’habilitin, els gossos puguin anar deslligats. Ja que amb l’actual 
normativa es considera infracció greu la circulació de gossos pels carrer sense 
corretja o cadena i collar; i com a infracció greu dur l’animal deslligat i sense 
morrió per la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als espai 
públics en general. 
 
Que l’Ajuntament, en el moment que fa controls sobre els animals, hauria de 
disposar de mecanismes per poder detectar en el mateix moment aquells gossos 
que porten o no el microxip, de forma que en el mateix acte es pogués determinar 
si la persona propietària del gos, reuneix els requisits establerts per l’ordenança. 
en que no sembla lògic, és que en tots els controls s’aixequin actes a fi que amb 
posterioritat els propietaris hagin d’aportar la documentació que acrediti que els 
gossos porten el xip. No sembla lògic tampoc que les persones hagin de sortir a 
passejar amb el gos amb:  
� la targeta del cens;  
� la documentació del microxip perquè la policia municipal no disposa de la 

màquina que puguin verificar in situ si l’animal el duu;  
� la targeta sanitària; i  
� la pòlissa de responsabilitat civil; a banda si és gos perillós, han de dur 

l’oportuna llicència administrativa. 
Per tant, que l’Ajuntament es doti dels mitjans tècnics per poder garantir una bona 
administració als ciutadans i articuli un sistema més àgil a l’actual per determinar 
si els propietaris que passegen un gos, compleixen o no la normativa.  
 
Recomano també que es formi a la Policia Municipal en aquest àmbit a fi que 
puguin estableix i determinar si els gossos són o no races perilloses.  
 
Finalment recomano a l’Ajuntament, que es reuneixi amb els ciutadans i 
ciutadanes propietaris de gossos, a fi de facilitar la participació ciutadana, i 
garantir que la solució que s’adopti sigui la millor per ambdues parts. 
 
 



 
 
 
 
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu, alhora que 
us sol·licito que en el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació 
d’aquest document, s’emeti l’oportuna resolució per part de l’Ajuntament de 
Sabadell en quan a l’acceptació o no de l’esmentada recomanació,  i us agraeixo 
la confiança dipositada en aquesta institució. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Josep Escartín i Laurito 
Síndic municipal de greuges 
 
 
Sabadell,  2 de juny de 2014 
 
 
 
 
 
 


