
PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA. INICIATIVA CIUTADANA PER MODIFICAR L’ARTICLE 32 
DE L’ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I LA VENDA D’ANIMALS

Exposició de motius

El contingut de l’articulat es proposa sota els paràmetres de l’ètica i la ciència de la nostra època, 
recollits en l’exposició de motius presentada a l’Ajuntament de Barcelona, de lliure accés al portal 
de  la  Iniciativa  Ciutadana  ZOOXXI  (http://zooxxi.org/ca/exposicio-de-motius/).  ZOOXXI  és  un 
projecte que pretén adaptar el parc zoològic de Barcelona a l’ètica i al coneixement del segle XXI, 
representant les noves sensibilitats de la ciutadania en la visió de defensa dels animals com a 
éssers mereixedors de respecte, dotats de sensibilitat física i psíquica, capacitat cognitiva i una 
profunda vida emocional.  ZOOXXI planteja un model de parc zoològic que respongui, cada 
cop  més,  a  les  necessitats  dels  animals  i,  en  conseqüència,  sigui  més  científic,  més 
educatiu i més ètic, i fomenti els valors de la cultura de pau. Un zoo que garanteixi el seu futur 
econòmic i  faci  de la  transparència  una de les seves condicions.  Un zoo més autòcton,  que 
protegeixi els ecosistemes i defensi les espècies que hi habiten. 

Modificació de l’article 32. Establiments zoològics de fauna salvatge 

S’afegeix un apartat cinquè a l’article 32, amb el text següent: 

El parc zoològic de Barcelona ha de complir els requisits de gestió i funcionament següents: 

Actuarà  com  a  centre  de  rescat,  recuperació  i  acollida d’animals  pertanyents  a  la  fauna 
salvatge,  a través d’un nou model  que transcendeixi  l’actual  definició de parc zoològic com a 
“establiment (...) que manté animals vius d’espècies silvestres per a la seva exposició al públic”. 

Els espectacles amb animals queden prohibits. 
 
Els animals que estiguin en condicions de ser reubicats seran transferits als hàbitats originaris, 
santuaris, refugis i reserves on es trobin en condicions que presenten més similituds amb les de 
la seva espècie en estat natural i els assegurin una qualitat de vida superior. Tots els individus del 
zoo de Barcelona hauran de ser avaluats pel programa CATA -Criteris d’Avaluació per al Trasllat 
d’Animals-, que analitzarà, des del punt de vista científic i  veterinari, les condicions per al seu 
trasllat. Un cop superat el test CATA, s’iniciarà  l’aplicació del programa IFS -Individus en Fase de 
Sortida-, de caràcter econòmic i polític, que cercarà els espais adequats per a aquests animals i  
els recursos econòmics per realitzar-ne el trasllat.
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No s’adquiriran ni s’incorporaran nous animals a les instal·lacions del parc zoològic, tret que 
provinguin  de decomisos o  l’objectiu  sigui  la  seva  recuperació,  cura i  assistència.  Només es 
justificarà l’ intercanvi d’animals entre parcs zoològics o institucions similars quan existeixi una 
vinculació directa amb programes de reintroducció, d’efectivitat demostrable. 

No  es  permetrà  la  cria  en  captivitat,  tret  amb finalitats  conservacionistes  d’espècies  en  perill  
d’extinció  o  d’especial  protecció  legal  per  pertànyer  a  la  fauna  salvatge  autòctona,  i  d’altres 
espècies que presentin una major amenaça amb el requeriment, en tots aquests supòsits, de que 
es trobin en programes de reintroducció d’efectivitat demostrable. 

Únicament i exclusivament es posarà fi a la vida d’un animal de forma intencionada, mitjançant l’  
eutanàsia, atenent a un criteri de salut i amb l’objectiu d’evitar major patiment. Queda abolida la 
pràctica de “Culling”. 

Els recintes i les instal·lacions del parc zoològic s’adequaran per garantir les mesures de sanitat,  
de benestar animal i de seguretat adequades, prenent com a referència aquells parcs zoològics 
que presentin els màxims estàndards quant a garantia del benestar dels animals. 

S’ impulsarà la inclusió d’un espai destinat a fomentar l’adopció d’animals de família i l’adopció i 
acollida  d’animals  exòtics,  amb un  programa  de  voluntariat  per  a  la  seva  gestió  i  reubicació 
posterior.

El projecte de reconversió del zoo de Barcelona planteja una especial i estreta relació, estratègica 
i sinèrgica, entre els elements següents: investigació, tecnologia i educació. 

Prevaldrà la investigació in situ com a mecanisme per protegir els hàbitats naturals i les espècies 
que hi viuen. S’atorgaran beques i ajudes en àmbits disciplinaris orientats a la gestió de plans de 
conservació  in  situ  i,  simultàniament,  a  la  generació  de  continguts  multimèdia.  Les  noves 
tecnologies  permetran  exposar  a  Barcelona  els  continguts  multimèdia  resultants  de  les 
investigacions en els hàbitats protegits pels programes d’investigació del zoo. 

El model educatiu estarà basat en la relació entre investigació i noves tecnologies. Aquestes, al 
mostrar de forma realista i científica la vida dels animals en la naturalesa, les amenaces a les 
quals s’enfronten per la pressió humana –inclòs el canvi climàtic- i les estratègies per defendre els 
seus hàbitats i promoure el seu benestar, representen el complement òptim del treball de camp en 
el nou model educatiu. 

El model educatiu es fonamentarà en el foment de la consciència ambiental per a la protecció del 
hàbitat natural de l’espècie i de la defensa de l’animal com a individu, i en el desenvolupament,  
complementari,  de  l’empatia  cap  a  les  persones  per  al  foment  de  la  cultura  de  la  pau. 
Investigacions científiques recents demostren que la població infantil i adolescent que és educada 
en l’empatia cap als animals, té un major desenvolupament de les habilitats implicades en les 
relacions interpersonals, la convivència i les conductes prosocials. 
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Les finalitats exposades es duran a terme mitjançant aliances internacionals per a l’establiment de 
col·laboracions  multidisciplinàries  amb equips  científics,  universitats,  entitats  governamentals  i 
societat civil, sota criteris de “conservació compassiva”. 

El parc zoològic de Barcelona actuarà amb autonomia i independència de les directrius i protocols 
de les associacions de zoos i  aquaris  internacionals  de les que forma part.  Es promourà la 
creació d’una xarxa internacional amb seu a Barcelona, amb l’enfocament estratègic del nou 
paradigma de gestió de parcs zoològics. 

El  parc  zoològic  de  Barcelona  serà  gestionat  per  la  Fundació  Barcelona  zoo.  Aquest  òrgan 
vetllarà, en el marc d’un enfocament ètic, científic, educatiu i de transparència i comunicació, pel 
compliment dels objectius que assegurin la implementació del nou model del zoo, a curt, mitjà i 
llarg termini, i tindrà, entre d’altres, les següents funcions: 

• Responsable d’entomar l’impuls del nou model.

• Redacció d’un nou Pla Estratègic.

• Impuls d’actuacions immediates.

• Autorització dels supòsits excepcionals d’intercanvi d’animals entre parcs zoològics i la cria 

en captivitat, així com les decisions sobre benestar animal.

La composició de la Fundació s’escollirà seguint mecanismes participatius i transparents i estarà 
integrada,  com a  mínim,  per  un  representant  de  la  Plataforma ZOOXXI,  el  qual  verificarà  la 
correcta implementació del nou model de zoo.

Es crea la  Xarxa de Voluntariat del  parc zoològic  de Barcelona amb la  finalitat  d’explicar  i 
socialitzar el nou model del parc zoològic. 

La reconversió del parc zoològic de Barcelona no suposarà pèrdues en el nombre de llocs de 
treball ni empitjorament de les condicions contractuals i laborals. 
 
En el termini de dotze (12) mesos des de l’entrada en vigor de l’ordenança seran aprovades, por la 
direcció del parc zoològic de Barcelona, les Directrius per al compliment de la paralització de la 
cria en captivitat que compleixi amb l’establert en aquest text. 

La gestió del parc zoològic, que actualment correspon a Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), 
es traspassarà progressivament a la Fundació zoo Barcelona dins el termini de dos (2) anys. El 
funcionament del parc zoològic com a centre de rescat, recuperació i acollida d’animals serà 
completament operatiu en aquest termini.
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