BSM PAGA A UN COTXE ELS DANYS CAUSATS PER UN
PAÓ REIAL QUE ES VA ESCAPAR DEL ZOOLÒGIC
Dos germans van xocar amb el seu vehicle amb un animal a la ronda Litoral mentre
circulaven de nit en direcció Besòs
La Guàrdia Urbana creu que pel tipus d’au i la proximitat del lloc del sinistre amb el
Zoo, el paó va sortir de les instal·lacions municipals
La síndica de Barcelona ha estimat una queixa dels accidentats per la lenta
tramitació de la responsabilitat patrimonial que van formular davant l’Ajuntament
El llop que es va escapar a finals de març del Zoo de Barcelona no va ser el primer animal
a fer-ho. Un any abans, sembla que va sortir de les instal·lacions un paó reial que, a més,
va causar un accident de trànsit a la ronda Litoral. Recentment, l’empresa Barcelona de
Serveis Municipals (BSM), que gestiona el Zoo de Barcelona, ha pagat els danys
ocasionats al vehicle després que la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hagués
rebut una queixa de les persones sinistrades, que manifestaven el seu malestar per com
s’havia tramitat l’expedient de responsabilitat patrimonial que havien formulat davant el
Zoològic.
Els afectats, dos germans, van patir l’accident quan van xocar amb l’animal mentre
circulaven en direcció Besòs. El sinistre va tenir lloc a la matinada del 25 d’abril de 2010 a
l’alçada del passeig de la Circumval·lació, al límit del Zoològic. Els Mossos d’Esquadra
van ser els primers a atendre els viatgers, que van resultar il·lesos, i els van aconsellar
que l’endemà presentessin una reclamació pels danys ocasionats al cotxe davant
l’Ajuntament.
En un primer moment, el parc es va negar a acceptar la reclamació perquè els
demandants van dir que havien xocat contra un estruç o similar, i als responsables del
centre no els constava la fugida de cap animal aquella nit. El Zoo va assegurar que els
treballadors van inventariar els estruços i no en faltava cap.
La situació es va començar a desencallar arran de l’informe que la Guàrdia Urbana va
elaborar de l’accident i on es posa en evidència que l’accident el va causar un paó reial i

no un estruç. Això va fer que el setembre de 2010, fa més d’un any, BSM activés de nou
els protocols per veure si el centre tenia alguna responsabilitat patrimonial en l’accident.
Trobat per la Guàrdia Urbana
Els agents relaten que van trobar al carril esquerre de la ronda un paó mort i que el van
deixar en el marge dret, fora de la via. Acte seguit, els policies van avisar el servei de
manteniment de les rondes perquè retirés l’animal. La Guàrdia Urbana creu que, pel tipus
d’au i la seva proximitat al Zoo de Barcelona, el paó es va escapar de les instal·lacions
municipals. Amb tot, la policia no ha pogut provar la procedència del paó –això s’hauria fet
mirant si portava el xip que posen a molts animals del Zoo–, però no està clar què en van
fer, de l’animal, els operaris de manteniment. La síndica creu que el més probable és que
fos incinerat.
El 18 de maig de 2011, els accidentats van presentar una queixa a la defensora dels
barcelonins per la manera com s’estava tramitant la reclamació patrimonial. Vilà ha
estimat la denúncia per la tardança a resoldre l’expedient. L’Ajuntament disposa de sis
mesos per decidir si existeix o no responsabilitat patrimonial i, per tant, si indemnitza o no
un afectat, però en aquest cas encara s’estaven fent gestions el setembre de 2011, un
any després que es conegués que l’accident possiblement l’havia causat un animal
escapat del Zoo.
El passat setembre, BSM va comunicar a la síndica que assumiria, a través de
l’asseguradora Zurich, el pagament dels danys causats al vehicle. El pagament es va
produir poc temps després, tot i que l’Ajuntament mai no ho va comunicar per escrit a la
síndica. El fet que l’empresa municipal hagi acceptat desemborsar els diners suposa
assumir la responsabilitat del sinistre.

