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Volem tenir cap responsabilitat en que això pugui succeir a Barcelona? 
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Benvolguts responsables de Benestar Animal de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
Des de Futur Animal i la Plataforma Gatera reiterem el nostre agraïment i la nostra felicitació per 
la feina feta i l’oportunitat de fer aportacions per tal de contribuir al bé comú. 
Tenint a l’abast els coneixements tècnics i científics que els experts mundials ofereixen, i per tant 
ens veiem en l’obligació moral de suggerir una modificació. De no ser considerada entenem que 
tots estem en un greu risc, tot i que la seva inclusió a l’ordenança entenem que pugui partir de la 
bona fe i de la voluntat de compensar l’impacte que hagi pogut tenir la prohibició de deslligar els 
gossos fora de les àrees escaients (mesura que aplaudim per obvis motius de seguretat). 
 
En relació a l’Article 24, punt 2, apartat a), sub-apartat 3r., presentem l’esmena a la proposta 
de recomanació de les corretges extensibles i n’argumentem els motius. 
 
Article 24. Condicions dels gossos dels animals de companyia a la via i als espais públics 
 
1. És prohibit: 
 
a) (...), llevat dels espais reservats als animals de companyia. 
b) per mitjà d'unEl collar, l’arnès i una corretja o cadena que els lligui, que no ocasionin lesions a 
l’animal, llevat si aquest resta sempre al costat del seu amo o conductor, sota el seu control visual i 
està educat per respondre a les seves ordres verbalsha de complir els següents requisits: 

1r. No els ha d’ocasionar lesions. Per això, els collars de força, d’estrangulació, càstig o similars, 
no es poden utilitzar. 
2n. El collar i l’arnès ha de ser proporcional a la talla i força de l’animal i no pot tenir un pes 
excessiu ni impossibilitar el moviment de l’animal. 
3r. El mètode de subjecció aconsellable és la corretja extensible. Quan no sigui possible utilitzar 
l’extensible, i s’utilitzi la corretja fixa, la seva llargada, en tot cas, li ha de permetre ensumar el 
terra. 

 
 
Des de la nostra experiència i formació, i després de consultar amb diverses fonts i educadors 

canins entenem i defensem que la corretja ideal hauria de ser llarga i lleugera però mai 
extensible, i podem afirmar que l’ús d’aquestes corretges no només no és gens recomanable, i 

desaconsellem totalment el seu ús.  
 
Amb bon criteri, l’actual educador caní del CAAC sr. Carles Gomà, va prohibir al seu moment l’ús 
de corretges extensibles al CAAC de Barcelona. Tot i que aquesta prohibició no és respectada 
per algunes persones voluntàries concretes, aquesta mesura resulta totalment adient i coherent, ja 
que l’ús d’aquest tipus de corretges, especialment en entorns amb nivells alts de stress, moviment 
constant de persones i gossos, i situacions imprevisibles, han provocat en el passat i poden 
provocar situacions de perill per persones i gossos. Entenem que l’Ajuntament confia plenament en 
el criteri de l’educador caní del CAAC, i per tant s’ha de ser coherent i actuar en conseqüència. 
 
En els cursos d’educació canina per propietaris organitzats als parcs de la ciutat que el mateix 
Ajuntament i l’OPAB patrocinen, i realitzats per l’Associació Udols, es fan servir i es recomanen 
sempre corretges llargues i fixes, mai extensibles. Un cop més, hem de fer un crida a la 
coherència institucional: no es pot fer una recomanació a una Ordenança en contra dels criteris que 
s’estan fent servir actualment de cara al públic. 

 

Passem a detallar-ne els motius. 
 
Aspectes negatius de les corretges extensibles en gossos: 
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Són una amenaça comprovada a seguretat dels propietaris, dels animals i dels ciutadans: 
 

a) Propietaris: 
 

1. Fàcilment es perd el contacte visual amb l’animal i per tant no hi ha constància del 
comportament o accions dels gos per part de qui el passeja.  

2. No aporten un control eficaç que pugui prevenir riscos propis i aliens. 
3. Fomenten conductes desconnectades entre propietari i gos. Es relacionen amb una falta 

d’atenció, constant i continu. Dóna una falsa idea de llibertat que no impedeix un excés de 
distància. El gos pot anar massa endavant del propietari al creuar un carrer o entrar en un 
espai nou. Si el gos no obeeix l’ordre d’aturar-se en el semàfor o quan la persona el crida, 
una extensible és la porta d’entrada a atropellaments i accidents. Poden generar falta de 
control de cara a accidents lleus, greus i mortals pels propis animals (creuar carrers, 
quedar-se fora o dins de l’ascensor, atropellaments, trobades indesitjades amb altres 
gossos o persones, creuar-se inesperadament amb ciclistes o vianants...). 

4. La normativa de comercialització d’aquest tipus de corretges a diversos països obliga a 
acompanyar-les d’un full d’instruccions on s’especifiquen els riscos pels dits (hi ha hagut 
amputacions), cremades per fricció, talls, caigudes i altres accidents de diversa gravetat. 
Aquestos accidents poden donar-se exclusivament en els passejadors de l’animal com entre 
els ciutadans com s’ha recollit a diversos diaris. 

5. El us d’aquestes eines en persones amb mobilitat reduïda i en nens1 està absolutament 
contraindicada pels experts en seguretat2. 

 
 
 

b) Gossos: 
 

1.  Fomenten la inseguretat durant el passeig i els comportaments erràtics, ja que l’animal rarament 
pot prevenir quant una tracció mecànica l’aturarà amb un cop sec o el desplaçarà del lloc on ha 
decidit estar. 

                                                                    
1 Karen Peak, a professional dog trainer in northern Virginia who runs a Web site called SafeKidsSafeDogs, 
says she often observes injuries from retractable leashes—and has experienced a couple herself. 

2
     Carta publicada a la Vanguardia dissabte 3 de maig 2014.  Gossos sense lligar Acabo de llegir al diari 

que els gossos podran anar un any més sense l'obligació d'anar lligats. "Treva al gos sense corretja. La 
nova norma endarrereix un any l'obligació que els animals vagin sempre lligats" (Viure, 30/IV/2014). El 
diumenge 27 de març a les quatre de la tarda, al parc de les antigues Piscines i Esports, el meu marit anava 
amb les nostres nétes al cinema. Una senyora estava tranquil·lament asseguda en un banc, i el seu gos 
corria arrossegant la cadena. En veure'ls va anar cap a ells, i la cadena es va enroscar als turmells del meu 
marit, que va caure de cul a terra. Conseqüències: una vèrtebra aixafada, dues setmanes d'hospitalització, 
una immobilització total des de les hores i medicació d'opiacis per pal·liar el dolor. Quan es pugui aixecar en 
té per quatre o cinc mesos d'anar amb una faixa rígida. Per cert, la senyora tan tranquil·la. Quanta gent pot 
patir conseqüències semblants durant un any més? AGUSTINA PIÑOL FONT Barcelona    

                        

http://safekidssafedogs.com/
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140429/54406444724/la-ordenanza-de-tenencia-de-animales-sera-mas-rigurosa-pero-no-aumentara-las-sanciones.html
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2. Estan descrites nombroses alteracions musculoesquelétiques relacionades amb el sotrac que 
suposa la tracció sobtada del mecanisme elàstic. Òbviament és mes greu en gossos petits però 
també en gossos grans. Es parla de miopaties, es a dir, de lesions musculars i de contractures3. 

3. També hi han hagut seccions lligamentoses i de vasos sanguinis, especialment en animals de pel 
curt i pell fina com els galgos i altres com gossos de mida toy. 

4. Existeixen estudis que demostren que per culpa de les corretges extensibles s’ha patit lesions 
oculars greus i talls a la cara. 

5. Si l’animal interactua amb un altre animal i un dels dos o els dos duen una flexi es fàcil que 
s’entortolliguin, que la pressió d’un i de l’altre li causi mal i pànic i reaccioni de manera instintiva 
agredint a qui tingui mes a prop (agressivitat redirigida per por i/o dolor).  

6. La interacció de gossos grans amb d’altres de petits amb flexi han acabat amb l’ofegament del de 
menor pes davant la impotència del propietari. 

7. El difícil maneig de les flexis fa que un ensurt pugui significar no només la immobilització del 
propietari atrapat per la corretja si no la fugida de l’animal (sobretot si du collar i no arnés). 

8. Si una flexi cau a terra en gossos porucs pot generar una reacció de pànic i fugida que serà 
alimentada pel soroll de la nansa colpejant al terra i “perseguint” al gos. 

9. L’àrea de perill de la corretja no es restringeix als metres que va endavant si no a l’àrea 
complerta que marca el perímetre del que el propietari és el centre. Això fa que el risc 
d’accidents sigui molt gran i el temps de reacció massa elevat. En “recollir” l’animal es poden 
perdre dècimes de segon vitals en una gran ciutat com és Barcelona on hi ha molt de trànsit i 
una circulació important de bicicletes, patinets, patinadors i criatures en qualsevol espai de la 
via pública. 

10. Les flexis són mes proclius al trencament. 
11. Si hom cau fàcilment hom deixa anar la flexi per tal de no prendre mal a la mà o per usar 

aquestes per aturar la caiguda. Llavors animal pot fugir. 
12. Si a una part de la flexi li fas un nus, la mobilitat del gos queda molt restringida. Hom pot usar 

una flexi però posant-hi un nus com a topall pot interferir el moviment del gos impedint-li inclús 
que toqui amb el nas a terra si fos el seu desig. 

13. Es fa servir l’argument de “li poso perquè estira”, un dels problemes de comportament més 
habituals en gossos que han de passejar lligats. Les extensibles són la pitjor eina possible per 
intentar reeducar un gos que estira. La poca resistència d’aquest tipus de corretja fa que els 
gossos reforcin encara més aquesta conducta. En gossos de gran tamany o força, existeix el 
perill afegit de que la corretja es pugui trencar, o el recollidor de plàstic rellisqui de les mans del 
propietari4.  

                                                                    
3 For years, the leashes have drawn criticisms on the Veterinary Information Network (VIN), an online 
community for the profession. Communities have considered trying to ban the devices, and some pet-friendly 
businesses and dog-related events discourage owners from using them.   
Pachtinger’s Philadelphia-area emergency hospital has seen many retractable-related cases of trauma. He 
points out that the extension of a retractable leash goes beyond the reach of owners and allows dogs to fight 
with other animals. 
Pachtinger has seen cases where the cords wrap around a dog's leg, often causing harm, and notes that two 
types of injury are most common. The first is muscular, such as a neck strain or sprain; the other is a cervical 
intervertebral disc herniation, which can be more severe.  
People aren't immune to injury, either. Manufacturers warn that if used improperly, a suddenly yanked 
retractable leash can cause people to fall or sustain friction burns. An owner might even lose a finger if it's 
caught in the loop of a cord that's jerked abruptly. Veterinarians at Rice Village Animal Hospital in Houston 
authored an article for their website about why they do not recommend retractables. Retractable leashes, they 
say, teach the dog to pull and do not give owners enough control, among other potential problems. 
(http://news.vin.com/vinnews.aspx?articleId=31352) 

 
4 

http://ricevillageanimalhospital.com/blog/b_25965_retractable_leashes_why_we_do_not_recommend__them.
html 

 

http://ricevillageanimalhospital.com/blog/b_25965_retractable_leashes_why_we_do_not_recommend__them.html
http://news.vin.com/vinnews.aspx?articleId=31352
http://ricevillageanimalhospital.com/blog/b_25965_retractable_leashes_why_we_do_not_recommend__them.html
http://ricevillageanimalhospital.com/blog/b_25965_retractable_leashes_why_we_do_not_recommend__them.html
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14. De fet, si en gossos GPP està prohibit l’ús d’aquest tipus de corretja, no sembla gaire 
coherent fer-la servir amb cap altre tipus de gos amb igual o superior força i tamany encara que 
no sigui GPP. 

15. La tensió  constant a la corretja i les estrebades generen estrès en l’animal. Un gos estressat és 
aquell que té uns nivells més elevats de cortisol. Les experiències continuades en que hi ha 
sotracs i estrebades donen lloc a animals amb graus elevats d’estrés que poden manifestar 
amb una hiperreactivitat o a una indefensió ambdues situacions molt indesitjables.  

 

 
 
 Photo courtesy of Dr. Garret Pachtinger 
Critical care specialist Dr. Garret Pachtinger treated a dog 
in respiratory distress after its trachea was torn by the 
abrupt jerk of a retractable leash.  
He posted this image on Facebook with a cautionary 
statement: "If your dog is one that has a tendency to take 
off running after another animal, choose a different leash!" 
 
 
 
 
 
 

c) Ciutadans: 
 
1. La invisibilitat de moltes de les corretges fa que vianants no les identifiquin, ensopeguin, 

caiguin, es tallin o es cremin. La velocitat del vianant, el pes de l’animal i la llargària de la 
corretja implica major o menor perill però el risc existeix com s’ha documentat a la 
premsa5.  

                                                                    

55
 Era un día claro. Carles Ferrer iba patinando por el paseo Marítimo y acabó por darse un 

batacazo. Había “un chico que llevaba un perro atado con una correa de un metro. En ese 

momento, el perro salió corriendo, pues llevaba una correa extensible”, relata el lector en su carta.( 

a sota) No pudo esquivarlo. Los lectores de LaVanguardia.com se encendieron en las cartas después 

de que el Ayuntamiento explicara la nueva normativa, que prevé multar con 1.500 euros a los 

propietarios de perros que los lleven sueltos. Pero Carles Ferrer fue más allá y siguió 

preguntándose: “¿Es lógico o legal que se pueda llevar un perro con una cuerda sin reflectante 

hasta ocho metros?”. 

http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20140309/54402213431/correas-extensibles.html
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This is a screen grab from a YouTube video where some idiot was blocking the road with 
her dog’s leash, causing a guy on skates to crash. 
http://www.youtube.com/watch?v=k-yOKOBhqOs 
 
 

2. Fomenten la irresponsabilitat ciutadana: 

 

Si ja ni et preocupes d’acompanyar al teu gos en el passeig,  
recolliràs la seva caca? 

Aspectes positius de les corretges flexis: 

                                                                                                                                                                                                                                   
(Iba patinando cuando me vi envuelto en un pequeño suceso. Iba por el principio del paseo 

Marítimo y bajé la rampa que va hacia los clubs -reservada a bicicletas y servicios, con un asfalto 

especial-, entonces me fui hacia la izquierda, donde había un chico que llevaba un perro atado con 

una correa de un metro. En ese momento, el perro salió corriendo un par de metros, pues llevaba 

una correa extensible. Dadas las características del perro y de la extensión de la cuerda, no lo pude 

esquivar y me di un batacazo. El propietario se desentendió de mí y desapareció, mientras que dos 

corredores me ayudaron a levantarme. Suerte que nada más han sido unos puntos en la ceja y un 

buen moratón en el ojo.Últimamente, el Ayuntamiento de Barcelona está sancionando a bicicletas, 

motos, skaters, etcétera. ¿Es lógico o legal que se pueda llevar un perro con una cuerda sin 

reflectante hasta ocho metros?He visto cómo un ciclista cayó por culpa de lo mismo y cómo una 

mujer mayor tropezó y se cayó por no ver la cuerda que llevaba otra señora mayor, que no veía lo 

que hacía su perro. ¿Eso no es un peligro? Espero que también lo regulen). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k-yOKOBhqOs
http://www.youtube.com/watch?v=k-yOKOBhqOs
http://www.youtube.com/watch?v=k-yOKOBhqOs
http://www.youtube.com/watch?v=k-yOKOBhqOs
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a) La única indicació vàlida segons els experts veterinaris: “Són adients quant tens un gos gran 

en un espai obert molt gran i segur i vols que se senti lliure però no respon a la teva crida”. 
Existeixen espais així de grans a la ciutat de Barcelona?. Si existissin: estarien lliures 
d’altres gossos que no es poguessin entortolligar amb el que va lligat?  

b) Són un producte comercial, pensat per la “comoditat” de la persona (sense tenir en 
compte les necessitats reals del gos).  

c) Són molt populars entre la gent gran que senten que la seva limitació de moviments no ha 
d’impedir la impulsivitat del seu gos, normalment content de sortir al carrer. Llàstima que 
això vagi en detriment de la seguretat de tots i que també la pròpia limitació locomotriu de 
l’amo impedeixi reaccionar adequadament quant hi ha problemes. 

d) Donen una “sensació de llibertat” ja que l’animal té més marge per fugir de l’amo. Escurcen 
el nombre de passos que el propietari ha de donar per acompanyar el gos a costa de no 
tenir-ne el control ni d’haver de treballar el passeig (llàstima que la sensació de llibertat sigui 
falsa i costi molt cara en termes de seguretat i salut). 

e) Els professionals del sector de complements per mascotes reben més ingressos. El marge 
de benefici d’una corretja flexi i d’una convencional és mes gran. A més com s’espatllen, 
embruten i trenquen amb més facilitat fan més vendes. 

f) Com altres productes nocius per gossos reben moltíssima inversió publicitària. 
g) Poden resultar molt econòmiques en les imitacions que es venen als basars. Aquestes són 

les flexis més perilloses de totes6. Per les seves característiques tècniques (caixa de plàstic, 
mecanisme, etc ) el preu d’una extensible de bona qualitat i amb mínimes garanties 
acostuma a ser elevat (20, 30, 40€…) i superior a una corretja fixa, el que porta a moltes 
persones a adquirir-les en establiments de “tot a 100”, que no ofereixen cap garantia de 
resistència o durabilitat, el que pot derivar en un mal funcionament amb conseqüències 
negatives. 

 
 
 

S’hauria de tenir una formació i un control molt experimentat i precís de l’ús de la corretja durant el 
passeig per poder realment ser capaç de fer servir una eina tècnica com són les corretges 
extensibles, que potser podrien tenir la seva aplicació en casos molt concrets i específics 
d’ensinistrament o formació de gossos, però mai pel passeig diari en mans d’un usuari no 
professional.  
Només tenen sentit en mans d’usuaris molt experimentats, amb coneixements sobre comportament 
caní i amb gossos amb comportaments modèlics, que passegen sense cap mena de problema i fan 
cas immediatament de les directrius de la persona. 

No només poden suposar incomoditats i perills pels gossos, sinó fins i tot per les mateixes 
persones. Només cal donar una ullada als advertiments de seguretat que un fabricant d’aquest 
tipus de corretges (flexi™) inclou al seu web corporatiu (i entenem que vol vendre el seu producte, 
només les citem tal que el mateix fabricant explica). L’ús d’aquest tipus de corretges pot suposar: 

                                                                    
6 http://www.cpsc.gov/en/recalls/2008/worldwise-inc-recalls-retractable-dog-leashes-metal-clasp-can-break-
and-cause-facial-and-body-injuries-to-dog-owners/ 
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. Talls i cremades tant als dits de les persones com a la pell de l’animal. 

. Fractures i amputacions de dits (!) si la corretja queda travada i es rep una estrebada forta. 

. Danys i ferides als ulls si la corretja es trenca o es deixa anar sobtadament. 

. Caigudes i estrebades si la corretja està llarga i el gos comença a estirar, córrer o fer força. 

. Fins i tot incidents i caigudes d’altres vianants que poden queden enredats a la corretja. 

 

 

 

Enllaços  amb informacions, webs d’educadors, estudis de consumidors, veterinaris i fins i 
tot fabricats de flexis sobre per què està totalment contraindicat l’ús de corretges “flexi” o 
extensibles, tant pel risc que representa per humans com per animals: 

- “Por qué no utilizar correas extensibles para perros” 
http://hablacanino.com/correas-extensibles-para-perros/ 

- “10 razones para NO USAR CORREAS EXTENSIBLES” 
http://www.doogweb.es/2012/06/16/por-que-no-usar-correas-extensibles/ 

- “Cómo pasear con mi perro y no morir en el intento”  
(para un paseo óptimo: con correa FIJA y ARNÉS) 
https://canescool.wordpress.com/tag/collar-de-ahogo/ 

- “Cómo evitar los tirones de correa: cambia tu forma de pasear” 
(web veterinaria:”No debemos usar correas extensibles.”) 
http://www.veterinariaportalmayor.cl/noticias/como-evitar-los-tirones-de-correa-cambia-tu-forma-de-
pasear/ 
 

http://hablacanino.com/correas-extensibles-para-perros/
http://www.doogweb.es/2012/06/16/por-que-no-usar-correas-extensibles/
https://canescool.wordpress.com/tag/collar-de-ahogo/
http://www.veterinariaportalmayor.cl/noticias/como-evitar-los-tirones-de-correa-cambia-tu-forma-de-pasear/
http://www.veterinariaportalmayor.cl/noticias/como-evitar-los-tirones-de-correa-cambia-tu-forma-de-pasear/
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- “Retractable Dog Leash Dangers: Do You Know the Risks?”(Sarah Wilson) 
http://sarahwilsondogexpert.com/retractable-dog-leash-dangers/ 

-“The Retractable Leash, A Dangerous Tool!!” (descripció de ferides causades a un galgo per l’ús 

d’aquestes corretges, aquesta associació recomana a tots els adoptants NO fer servir mai aquest 
tipus de corretges) 
http://www.greyhoundplacement.com/the-retractable-leash.html 

 

“No More Retractable Leashes!” (PET MD, web veterinària) 

http://www.petmd.com/blogs/purelypuppy/lradosta/2012/may/no_more_retractable_leashes_bang-
16160 

- “Retractable leashes pose problems for people and their pets”  
(web d’informació a consumidors) 
http://www.consumerreports.org/cro/news/2009/03/retractable-leashes-pose-problems-for-people-
and-their-pets/index.htm 
 
-“Injuries, behavioral problems linked to retractable leashes” 
http://news.vin.com/vinnews.aspx?articleId=31352 
 
-“Why I Refuse to Use a Retractable Dog Leash” (Amber Carlton) 
http://www.dogster.com/lifestyle/retractable-dog-leash-health-safety-products-dont-use 
 
-“Why Retractable Leashes Are a Bad Choice” (Care2 web) 
http://www.care2.com/greenliving/why-retractable-leashes-are-a-bad-choice.html 
 
-“Let's Talk: Do You Use Retractable Leashes, or Do You Think They're Completely Lame 
and Dangerous?”  
http://www.dogster.com/doggie-style/lets-talk-do-you-use-rectractable-leashes-or-do-you-think-
theyre-completely-lame-and-dangerous 

-“Why This Veterinarian Really Can't Stand Retractable Leashes” 
(veterinaria explicant per què no sòn gens recomanables en àrees urbanes) 
http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/why-this-veterinarian-really-cant-stand-retractable-leashes  
 
-“Special Precautions & Directions” (fabricant flexi™USA, detallant els riscos potencials: 
cremades, caigudes, fractures, talls, lesions a ulls I cara…) 

http://www.flexiusa.com/pages/special-precautions-directions 

http://sarahwilsondogexpert.com/retractable-dog-leash-dangers/
http://www.greyhoundplacement.com/the-retractable-leash.html
http://www.petmd.com/blogs/purelypuppy/lradosta/2012/may/no_more_retractable_leashes_bang-16160
http://www.petmd.com/blogs/purelypuppy/lradosta/2012/may/no_more_retractable_leashes_bang-16160
http://www.consumerreports.org/cro/news/2009/03/retractable-leashes-pose-problems-for-people-and-their-pets/index.htm
http://www.consumerreports.org/cro/news/2009/03/retractable-leashes-pose-problems-for-people-and-their-pets/index.htm
http://news.vin.com/vinnews.aspx?articleId=31352
http://www.dogster.com/lifestyle/retractable-dog-leash-health-safety-products-dont-use
http://www.care2.com/greenliving/why-retractable-leashes-are-a-bad-choice.html
http://www.dogster.com/doggie-style/lets-talk-do-you-use-rectractable-leashes-or-do-you-think-theyre-completely-lame-and-dangerous
http://www.dogster.com/doggie-style/lets-talk-do-you-use-rectractable-leashes-or-do-you-think-theyre-completely-lame-and-dangerous
http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/why-this-veterinarian-really-cant-stand-retractable-leashes
http://www.flexiusa.com/pages/special-precautions-directions


 

10 

 

-Les laisses Flexi ont elles aussi plus de défauts que de qualités. Non seulement elles maintiennent 
une tension dans la laisse et désensibilisent le chien à la pression du collier, mais elles font perdre 
de précieuses secondes pour recupérer Pitou qui est dejà emmêlé autour d'un poteau ou pire, 
autour d'un autre chien... 
http://www.hopitalveterinairedelavallee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:ba
garres-de-chiens-a-faire-a-ne-pas-faire&catid=45:information&Itemid=64 
 
- En promenade, votre chien peut aller et venir à sa guise, la laisse reste toujours tendue.  
Malgré toutes les qualités pratiques de cette laisse, quelques règles sont à respecter :  
- Etre attentif au fait qu'un chien peut bondir très rapidement et tendre la laisse au travers d'un 
passage ou d'une rue, ce qui peut provoquer des accrochages avec les véhicules y circulant.  
- Contrôler régulièrement le bon état de la laisse : risque de rupture avec retour rapide pour 
enroulement et pouvant provoquer des blessures au visage. - En règle générale, il est conseillé de 
ne pas laisser un enfant gérer un chien avec ce type de laisse et d'être très attentif et attentionné 
plus le chien est grand et fort. 
http://www.votreveto.net/martiguesescaillon/produit/Laisse-enrouleur-
Flexi/LAI834.aspx?referer=%2Fmartiguesescaillon%2FCatalog%2Fdefault.aspx 
-Laisses à enrouleur - inutile et dangereux! 
http://www.edukeo.net/enrouleur-dangereux-a02707724.htm 
-Aqui diu que a una ordenança italiana estan prohibits. 
http://uominiecani.wordpress.com/2012/03/04/guinzaglio-flexi-utile-o-pericoloso/ 
-Aqui parlen dels inconvenients psicològics: 
http://uominiecani.wordpress.com/2011/06/18/come-farlo-smettere-di-tirare-e-ottenere-una-
passeggiata-tranquilla/ 
http://www.amicobeagle.it/educare-beagle/guinzaglio-allungabile 
http://animalidalmondo.pianetadonna.it/come-scegliere-collare-e-guinzaglio-per-cani-
109002.html#steps_5 
- http://www.windhunde-blog.de/2012/01/04/windhund-contra-flexi-leine/ 
-http://www.aroundthepet.de/blog/2012/04/23/Flexileine-vs-Schleppleine.aspx 
- http://www.chefkoch.de/forum/2,29,614869/Suche-Hilfe-bei-Welpenerziehung.html (don surt la foto 
adjunta) 
-.Leine flexi Schmerzen ( www.find-mich-fix.de /Maria Bader, Mönchengladbach)  

  

 

http://www.hopitalveterinairedelavallee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:bagarres-de-chiens-a-faire-a-ne-pas-faire&catid=45:information&Itemid=64
http://www.hopitalveterinairedelavallee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:bagarres-de-chiens-a-faire-a-ne-pas-faire&catid=45:information&Itemid=64
http://www.votreveto.net/martiguesescaillon/produit/Laisse-enrouleur-Flexi/LAI834.aspx?referer=%2Fmartiguesescaillon%2FCatalog%2Fdefault.aspx
http://www.votreveto.net/martiguesescaillon/produit/Laisse-enrouleur-Flexi/LAI834.aspx?referer=%2Fmartiguesescaillon%2FCatalog%2Fdefault.aspx
http://www.edukeo.net/enrouleur-dangereux-a02707724.htm
http://uominiecani.wordpress.com/2012/03/04/guinzaglio-flexi-utile-o-pericoloso/
http://uominiecani.wordpress.com/2011/06/18/come-farlo-smettere-di-tirare-e-ottenere-una-passeggiata-tranquilla/
http://uominiecani.wordpress.com/2011/06/18/come-farlo-smettere-di-tirare-e-ottenere-una-passeggiata-tranquilla/
http://www.amicobeagle.it/educare-beagle/guinzaglio-allungabile
http://animalidalmondo.pianetadonna.it/come-scegliere-collare-e-guinzaglio-per-cani-109002.html%23steps_5
http://animalidalmondo.pianetadonna.it/come-scegliere-collare-e-guinzaglio-per-cani-109002.html%23steps_5
-%20http:/www.windhunde-blog.de/2012/01/04/windhund-contra-flexi-leine/
-http:/www.aroundthepet.de/blog/2012/04/23/Flexileine-vs-Schleppleine.aspx
http://www.chefkoch.de/forum/2,29,614869/Suche-Hilfe-bei-Welpenerziehung.html%20(don%20surt%20la%20foto%20adjunta)
http://www.chefkoch.de/forum/2,29,614869/Suche-Hilfe-bei-Welpenerziehung.html%20(don%20surt%20la%20foto%20adjunta)
http://www.find-mich-fix.de/
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L’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el coneixement científic, la literatura internacional, 
el consell d’experts, la coherència amb la pròpia normativa i el compromís de vetllar per la 
seguretats dels ciutadans ha de renunciar a aconsellar la corretja extensible ja que lluny de 
ser recomanable és perjudicial en la majoria dels casos. 

Barcelona, 5 de Maig de 2014 

 
 

 


