
 

 

Moció per incrementar el control de gossos 
perillosos a Viladecans  
 

El passat 2 de juny un gos de raça catalogada com a no perillosa va atacar a 

un nen de 9 anys a la Plaça Europa de Viladecans. Com a conseqüència de 

l’incident l’infant va ser operat amb anestèsia general per ferides de 

consideració a la cara, el tòrax i la mà. Va estar ingressat en un centre 

hospitalari durant cinc dies.  

 

El gos atacant va estar en quarantena durant 14 dies a casa dels seus 

propietaris i, en teoria, una persona veterinària el va controlar i li va realitzar un 

informe per analitzar el seu estat, tal i com es descriu a l’article 47 ‘Protocol 

mossegades’ de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. La família del nen 

no ha estat informada de l’estat del gos ni de l’anàlisi veterinari obtingut 

després de la quarantena, fet que no exigeix l’ordenança.  

 

El dissabte 7 de juliol a les 19 hores, un mes després de l’atac i en ple festival 

de teatre Al Carrer, el nen es va topar amb el mateix gos que passejava lligat, 

però sense morrió, per davant dels infants que esperaven que comencés un 

espectacle.  

 

Segons el punt 4 de l’article 22 de la mateixa ordenança, es defineix com a gos 

potencialment perillós als gossos que presentin un caràcter marcadament 

agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres 

gossos, sigui quina sigui la seva raça. També a l’article 26 es defineixen les 

mesures de seguretat que han de complir els propietaris o posseïdors 

d‘aquests gossos, concretament es defineix el tipus de corretja i que han de dur 

morrió. 

 

L’11 de juliol la família va presentar una instància a l’Ajuntament per catalogar 

el gos atacant com a perillós. L’Ajuntament va iniciar el procés previst en 

l’Ordenança però es constata la necessitat d’enfortir les mesures cautelars per 

tal de garantir la protecció de la ciutadania. Entre d’altres, aquest Grup 

Municipal planteja: 

  



 

 

 Incloure un punt en l’articulat de l’Ordenança perquè s’actuï amb 

mesures cautelars mentre es desenvolupa el procés que pot 

catalogar el gos com a perillós.   

 Ser més restrictius amb els gossos que mosseguen a persones. 

 Incloure un punt que obligui a informar als propietaris o posseïdors 

d’un episodi de mossegades entre gossos. 

 Incloure un punt per informar a les persones afectades per 

mossegades de gossos, tant a persones com a altres gossos. 

 

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple de 

l’Ajuntament de Viladecans l’adopció dels següents acords: 

 

1. Cal modificar l’Ordenança de tinença d’animals en el sentit següent: 

a. Repensar els protocols per ser més restrictius amb els gossos que 

han mossegat a persones. 

b. Incloure en el procediment de mossegades com s’informa a les 

persones afectades. 

c. Incloure en el procediment de mossegades mesures cautelars 

mentre es dictamina la perillositat del gos. 

 

2. Donar trasllat d’aquests acords a la ciutadania en general a través dels 

mitjans de comunicació municipals, a les associacions animalistes i 

clíniques veterinàries del municipi en particular, a tots els consells 

municipals, a les AAVV i als representants de tots els consells de 

districte. 

 

Viladecans, 27 de setembre de 2018 


