
Al setembre de 2019 l'Ajuntament de Barcelona començarà a
aplicar l'Ordenança per a la Protecció, Tinença i Venda d'Animals.

GOSSOS LLIGATS
A TOT ARREU

Els "pipicans" es converteixen en AEG's.  

Ha d'haver-hi una de 700 m2 com a mínim
per Districte. (No per barri).

N'hi ha d'haver, com a mínim, una zona amb
un horari establert per barri per deixar el
gos lliure. Serà obligatori l'obtenció d'un
Carnet de tinença cívica per utilitzar-les.
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QUÈ DIU L'ORDENANÇA PTVA? 

Tret de les àrees d'esbarjo (AEG) i les zones
d'ús compartits (ZUC).
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QUÈ FA I QUÈ VOL FER L’AJUNTAMENT? 

El total d’AEGs quan estiguin acabades, serà
de 107 en una ciutat amb més de 150.000
gossos. Per tant, són com a mínim, 1.400
gossos per àrea. 

Les ZUC seran espais reduïts que no permeten
el passeig ni joc. És a dir, "pipicans" sense
tanques. 

No es contempla en cap cas incloure-les dins
de zones verds de la ciutat (parcs, jardins i
zones forestals). 

S'establiran horaris restrictius que no
s'adequïn a les necessitats dels animals, les
seves persones responsables ni el barri. 

També es vol restringir l’horari d’ús i, a més,

prohibir els lladrucs dels gossos (es preveuen
sancions per aquest motiu). 

Es crearà una unitat especial de la Guàrdia
Urbana per controlar que les persones amb
gos compleixen aquesta normativa. 

Serà obligatori obtenir un carnet per utilitzar
les zones d'ús compartit. 

Per obtenir-lo, s'haurà de realitzar un mòdul
formatiu i signar un compromís de compliment
de l'Ordenança. La qual cosa no succedeix amb
cap altre col·lectiu ni ordenança. 

facebook.com/espaigosbcn 

instagram.com/espaigosbcn 

twitter.com/espaigosbcn 

espaigosbcn@gmail.com 
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Per aplicar l'Ordenança, l'Ajuntament havia
de fer 19 ampliacions i 29 noves AEG.

Finalment, l'aplicarà amb 3 ampliacions i 4
noves àrees, incomplint el seu compromís. 
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Espais de la
ciutat amb
horaris per
deixar els
gossos lliures.  

Antics
"pipicans".  
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