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ANNEX
ESPAI PER A GOSSOS A LA PLATJA DE LLEVAT. CONDICIONS D’ÚS
En tractar-se d'un espai públic de Barcelona on es preveu l'accés dels gossos (la platja), serà
d'aplicació tot allò que fixi l'OPTVA i, molt especialment, el que fixen els articles 23 i 24, en quant a la
presència i les condicions d'estada dels animals domèstics a la via i als espais públics:






Han d'estar identificats.
S'ha d'evitar en tot moment que els animals domèstics causin danys o embrutin els espais públics.
S'han de recollir les deposicions immediatament, prioritàriament amb sistemes impermeables i
estancs, i col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les bosses adients i als
contenidors o dipòsits d'escombraries.
S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
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Dita resolució va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 16 de maig de 2018 i a la Gaseta
municipal de la mateixa data. El termini dels 30 dies va finalitzar el dia 28 de juny de 2018 sense que
constin, en els registres d’entrada municipals, que s’hagin presentat escrits d’al·legacions en contra. En
conseqüència i de conformitat amb la resolució abans referida, l’expedient esdevé aprovat definitivament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tanmateix, dita resolució establia que un cop transcorregut el termini d’informació pública (el termini era de
30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP) si no s’haguessin presentat
al·legacions en contra, la mateixa s’entendrà aprovada definitivament sense la necessitat d’adoptar.se una
nova resolució i, en aquest supòsit, caldrà publicar al Butlletí Oficial de la Província, a la gaseta municipal i al
web o seu electrònica de l’Ajuntament el text de la resolució definitivament aprovada juntament amb el seu
Annex.
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Per resolució de la Quarta Tinenta d’Alcaldia de data 4 de maig de 2018 es va resoldre, entre d’altres,
aprovar inicialment, juntament amb l’Annex que s’acompanyava, la resolució per la qual es permetia l’accés
dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb caràcter general, sense limitació horària,
llevat del període de temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d’abril a octubre, el període
entre dissabte anterior al Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua Florida, ambdós inclosos, i el període
comprès entre el cap de setmana anterior a l’1 de juny i el cap de setmana posterior a l’11 de setembre,
ambdós inclosos, amb l’excepció de permetre l’accés a les platges als gossos d’assistència sense cap mena
de limitació i els gossos que utilitzin l’espai habilitat per l’Ajuntament a la platja de Llevant en el període
comprès entre el cap de setmana anterior a l’1 de juny i el cap de setmana posterior a l’11 de setembre,
ambdós inclosos de conformitat amb l’Annex que estableix les condicions d’ús d’aquest espai i on es
delimita l’emplaçament del mateix.

A

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA

•

No es poden abandonar residus ni deposicions a la sorra ni a l'aigua; fer-ho pot ser motiu de
sanció. Cal que s'utilitzin les papereres i altres serveis públics quan sigui necessari.

•

Els usuaris no poden rentar amb sabó a la platja els seus animals. Es prohibeix rentar al mar, a les
fonts, a les dutxes, o similars; fer-ho pot ser motiu de sanció.

Consells de bones pràctiques
A banda del que correspondria estrictament al marc normatiu, és important tenir en compte que caldrà
donar difusió i treballar proactivament amb les persones usuàries de l'espai un seguit de consells o
recomanacions de bones pràctiques, entre els quals:
•
•

•
•
•
•

Evitar que l'animal pateixi cremades per exposició al sol o pateixi un cop de calor, que podria ser
un greu perill per a la seva salut.
Fomentar que aquest espai sigui un veritable entorn del lleure, per tal que les persones i els
gossos puguin interactuar, gaudir de la mútua companyia i del plaer que aporta el bany i fer-ho amb
responsabilitat, com una bona mostra de civisme.
Vetllar per tal que els gossos disposin d'aigua per si té necessitat de beure, evitant així que pateixi
deshidratació.
En el cas de les gosses, evitar portar-les a la platja si estan en zel, per motius de precaució.
Abans de deixar el gos sense lligar, vigilar i parlar amb els altres propietaris del voltant per evitar
situacions de confrontació entre els animals.
Si es coneix que el gos té un comportament dominant o agressiu, evitar deixar-lo deslligat.

Pel que fa a l'emplaçament serà el mateix on s'han realitzat les proves pilot i està situat a la zona nord de la
platja de Llevant. En quant a la superfície s’estima que pot variar entre els 1.250 i els 1.550 m2
aproximadament depenent de l’estat de la platja, cal tenir en consideració els efectes dels temporals de
llevant que poden afectar la franja de sorra disponible i la recuperació de la platja per acabar determinant la
superfície total disponible, no només per aquest ús, sinó per la resta d’usos previstos a la platja de Llevant.
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Els usuaris han de complir qualsevol obligació que resulti aplicable de la normativa de protecció i
tinença d'animals i de convivència ciutadana i en concret els següents requisits:

Data 6-7-2018

Així mateix, addicionalment al que preveu l’Ordenança, l'Ajuntament podrà limitar la presència dels
gossos a l’espai de platja en situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat de
les persones o els animals i per interès públic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Dur sempre morrió inclòs al bany
Anar sempre lligats
No poden ésser conduïts per menors de 18 anys
No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona
La persona que el condueix ha de dur la llicència municipal, el document identificatiu i la
certificació del cens
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>
>
>
>
>
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Cal fer esment especial de la regulació que afectaria els gossos potencialment perillosos que han de
complir les condicions fixades per aquests tipus d'animals, recollides a la Llei 50/1999 sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i als articles 21 i 22 de l’OPTVA:
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