
 
 
 
 

Arguments tècnics i polítics relatius al no compliment de  
l’Ordenança de protecció dels animals  

per part del zoo de Barcelona 
 
 
 

Aquest document analitza una sèrie de circumstàncies, que es sumen i amplien 
l’argumentació jurídica i científica aportada, per posar de manifest el no compliment de la 
modificació de l’ordenança de protecció dels animals per part del zoo de Barcelona. 
 
1. No explicació de les causes de mort dels animals 

 
Entre juliol de 2019 i maig de 2020, un període de deu mesos i mig en el que la 
modificació de l’ordenança ja es troba en vigor, moren 147 animals al zoo de Barcelona. 
 
Segons la pròpia resposta del zoo, no es poden donar les causes de mort d’aquests 
animals per les següents raons: “la causa específica de la mort de cada individu, aquesta 
no es troba fàcilment accessible al sistema de registre”, “molt sovint no és possible 
dictaminar fefaentment una causa clara de mort” i “totes les baixes esmentades al llistat 
ho van ser per mort natural”. No obstant, tal i com es troba minuciosament explicat a 
l’informe del consultor científic David Perpiñán, aquestes raons per no donar explicacions 
no són creïbles. 

 
La ciutadania de Barcelona ha de saber que: 
• Anualment moren centenars d’animals al zoo de Barcelona. 
• La direcció del zoo no vol explicar quines són les causes de mort dels animals, sota 

arguments que la incapaciten per portar a terme la reconversió del zoo que la 
ciutadania reclama i exigeix a través de la modificació de l’ordenança. 

• El triomfal anunci del zoo sobre el gran nombre de naixements durant la passada 
primavera no compleix amb l’ordenança, i no són més que animals que s’afegiran al 
llistat de morts anuals del zoo, en la immensa majoria de casos. 

 
Això no és un fet puntual. Anualment moren centenars d’animals al zoo de Barcelona, 
seguint la lògica de la resta de zoos. A nivell europeu no hi ha xifres oficials perquè els 
zoos no les faciliten, però només per aplicació de culling (matar animals sans per 
qüestions de gestió de la població zoològica) moren entre 3.000 i 5.000 animals a l’any als 
zoos que formen part de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris: 
https://www.bbc.com/news/magazine-26356099	
	
A aquestes xifres s’han de sumar les corresponents morts anuals degudes a que, 
simplement, els animals neixen, es reprodueixen, s’intercanvien i moren als mateixos 
zoos, sense cap incidència en la protecció dels hàbitats naturals o dels animals que viuen 
en llibertat. La nova ordenança s’adapta a la situació d’emergència climàtica, obligant al 
zoo a realitzar veritables programes de conservació als hàbitats naturals, mitjançant els 
anomenats projectes d’hàbitat i d’espècie. 



 
Per tant, l’ordenança ve a posar fre a totes aquestes morts anuals. El llistat anual de morts 
ve a confirmar l’incompliment de l’ordenança. 
 
Per un altre costat, el zoo s’està posant en un seriós compromís en permetre naixements 
d’animals que no es troben en cap projecte d’espècie associat a un projecte de 
conservació d’hàbitat, donat que l’ordenança diu que aquells animals que no es trobin en 
un projecte d’espècie, i no provingui d’una situació de rescat, hauran de ser reubicats si 
compleixen amb els criteris especificats a l’ordenança. 
 
En relació al culling, estem a l’espera que el zoo ens permeti accedir a les fitxes dels 
animals per saber les seves causa de mort. Això ho hem aconseguit gràcies a la línia de 
treball que hem establert amb la Tercera Tinència d’Alcaldia. 
 
No obstant, assenyalar que els trasllats a altres zoos poden ser una forma d’externalitzar 
el culling. En 2015 l’Associació Animalista Libera va denunciar que el zoo de Barcelona 
havia donat mort a dues cries sanes de nilgau, una espècie d’antílop asiàtic que no es 
troba en perill d’extinció: https://zooxxi.org/el-zoo-de-barcelona-acaba-de-matar-una-cria-de-
nilgau-sana-dos-dies-despres-de-neixer/	
	
En 2016 es van produir nous naixements i morts. Per no tenir més problemes, el zoo va 
decidir traslladar tot el grup familiar de nilgaus a un altre zoo, sense informar la ciutadania, 
a pesar de l’escàndol públic que va suposar en el seu moment saber que el zoo matava 
animals sans: https://zooxxi.org/ca/zoo-de-barcelona-un-pas-cap-endavant-dos-cap-enrere/	
	
Per això és essencial la transparència, la vida dels animals en depèn. El zoo ha d’informar 
dels naixements, les morts i les seves causes, i dels trasllats dels animals a altres zoos. 
És la única manera d’assegurar el compliment de l’ordenança. 
 

 
2. Ocultació d’informació 

 
 

L’Associació Animalista Libera va estar reclamant, durant tot un any, un informe que el 
director del zoo tenia des de maig de 2019. Finalment, aquest informe fou enviat per la 
Tercera Tinència d’Alcaldia al juliol de 2020. Aquest informe correspon a l’avaluació del 
Comitè d’Ètica de la instal·lació dels cavallets de mar i del projecte de conservació 
associat, demanat per Libera com a membre del patronat de la Fundació Barcelona Zoo al 
juliol de 2018 (en total passen dos anys des de la petició de l’informe fins la seva entrega). 
 
Tot i que l’informe realitzat pel Comitè d’Ètica no entra del tot al fons de la qüestió i és 
bastant superficial, s’ha de recordar que aquest comitè estava format-entre d’altres- pel 
conservador d’aquesta espècie i pel veterinari del zoo, algunes de les seves conclusions 
són les següents: degut a l’acumulació de morts en un període concret de temps, es 
suggereix millorar la traçabilitat de les actuacions vinculades al protocol d’urgència i 
seguiment aplicat; es requereix l’establiment de mesures de control de benestar dels 
animals i de mesures que permetin una adequada traçabilitat dels fets que van tenir lloc, 
amb una millora dels registres dels seguiments dels casos individuals; es suggereix la 
participació a programes formatius específics davant l’arribada de noves espècies.  



A dia d’avui no hi ha cavallets de mar al zoo i sembla que s’ha abandonat el projecte de 
conservació inicial associat.  
 
El Comitè d’Ètica detalla tota una sèrie d’irregularitats a l’únic informe que se l’ha demanat 
d’aquestes característiques. A l’informe s’indica, clarament, que no existeix formació dels 
professionals del zoo especialitzada per aquesta espècie. 
 
No és acceptable que la direcció del zoo hagi volgut amagar aquest informe. S’haurien de 
fer avaluacions similars per totes les espècies del zoo, on els resultats s’haurien de 
proporcionar de forma pública. 
 
 
3. Manca de transparència als projectes de conservació 
 
 
La informació que proporciona el zoo no es suficient per avaluar si els projectes en els 
que participa compleixen amb els objectius establerts, en la immensa majoria de casos. 
 
Així es constata tant a la informació que es dona a la Memòria d’activitats de recerca i 
conservació in situ 2018-2019, document de 98 pàgines en el que no trobem cap 
explicació sobre l’evolució dels projectes, com en els espais d’informació pública del zoo, 
ja sigui a través de la seva web o de les xarxes socials. Si bé és cert que a la seva web 
existeix un apartat en el que s’enumeren els projectes de conservació i d’investigació, de 
la seva lectura no es conclou quina és l’efectivitat dels mateixos. No s’inclouen informes 
científics que permetin una avaluació periòdica dels projectes. 
 
Un exemple d’aquesta afirmació és el cas de les gaseles dorcas saharianes, projecte de 
conservació emblema del zoo. Ni a la informació que es dona al web ni a la memòria 
d’activitats hi ha informació científica de l’evolució i resultats del projecte. De fet, del 
visionat del vídeo que apareix al web queda en dubte que s’estiguin aconseguint els 
objectius del projecte, després de més de 10 anys de feina: 
https://www.youtube.com/watch?v=TWXc1UF69XA&feature=youtu.be 
 
El zoo segueix dinàmiques del segle XX en relació als projectes de conservació, però 
l’emergència climàtica ens exigeix actuar d’altres maneres. Precisament l’ordenança 
corregeix aquesta situació, donat que requereix que els projectes es facin en base a les 
recomanacions de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), les 
quals incorporen protocols per a la informació pública que permetin el seguiment i 
l’avaluació periòdica dels projectes. De moment la direcció del zoo no ha fet res per 
incorporar aquests protocols de transparència de la informació. 
 
Hem proposat a la Tercera Tinència d’Alcaldia un protocol de transparència i disseminació 
de la informació per a que tots els projectes en els que participi el zoo puguin ser seguits i 
contrastats de forma pública. 
 
 
 
 
 



4. Manca d’independència de les organitzacions nacionals i internacionals de zoos 
i aquaris 

 
Segons l’ordenança “El zoo de Barcelona actuarà amb autonomia i independència de les 
directrius i protocols de les associacions de zoos i aquaris nacionals i internacionals de les 
que forma part.” 
 
Aprofitem aquesta circumstància de balanç d’any després de l’entrada en vigor de 
l’ordenança, per explicar un fet del que fins ara no havíem informat. 
 
ZOOXXI va tenir que sortejar un dels majors atacs lobbistes que es coneixen per part de 
les organitzacions internacionals de zoos i aquaris. En ple desenvolupament de la 
iniciativa ciutadana, l’Associació Internacional de Zoos i Aquaris (WAZA) va traslladar la 
seva oficina executiva de Suïssa a Barcelona, al setembre de 2018: 
https://www.waza.org/news/waza-executive-office-relocation/ 
 
Aquesta oficina va incorporar un equip multidisciplinar que es va dedicar a argumentar en 
contra de la iniciativa ciutadana, sense ni tan sols haver-se posat en contacte amb 
ZOOXXI per obtenir informació precisa i de primera mà sobre la iniciativa ciutadana. 
Actualment segueix constant a la pàgina web de la WAZA la seu de Barcelona, tot i que el 
director d’aleshores va ser acomiadat, juntament amb alguns dels seus col·laboradors, 
poc després de l’aprovació de la iniciativa ciutadana. 
 
Aquest és un magnífic exemple que il·lustra per què s’inclou un article a l’ordenança en 
relació a la necessitat que el zoo de Barcelona mantingui la seva autonomia i 
independència respecte d’aquest tipus d’organitzacions. 
 
Lluny d’això, al novembre de 2019 es va incorporar a la Fundació Barcelona Zoo, com a  
patró honorífic, el president de l’Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris (AIZA). Aquesta és 
una qüestió molt problemàtica perquè el president de l’AIZA és també director de Loro 
Parque Fundació. Aquesta Fundació, entre altres activitats, es dedica a la venda 
d’animals, aus d’espècies en perill d’extinció que es crien a les instal·lacions de Loro 
Parque. La web a través de la qual Loro Parque Fundació ven animals és: 
https://lorocamp.com 
Tampoc és compatible amb el model de zoo que Barcelona vol impulsar altres pràctiques 
que es fan a Loro Parque, com espectacles amb animals. La venda d’animals i els 
espectacles amb animals són línies vermelles per a la nova ordenança. 
 
Però el qüestionament de la incorporació de la AIZA a la Fundació Barcelona Zoo no 
només es degut al seu president. El seu vicepresident és Jesús Fernández, qui va ser 
tresorer de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris fins al 2018 i que en l’actualitat forma 
part de l’equip directiu de Parques Reunidos, un grup empresarial que cotitza a la Borsa i 
que disposa de diversos parcs zoològics. 
 
ZOOXXI va ser part interessada en el procediment que es va resoldre amb sanció en 
contra d’Aquòpolis, parc aquàtic de Parques Reunidos a Tarragona, per mantenir dofins 
en instal·lacions inadequades, incomplint la llei de protecció animal de Catalunya: 
https://zooxxi.org/incumplimiento-la-ley-de-proteccion-animal-sancionan-en-cataluna-al-mayor-
grupo-empresarial-de-gestion-de-zoologicos/ 
 
    



La direcció del zoo assisteix a les reunions de la Fundació Barcelona Zoo i és coneixedora 
de primera mà de totes aquestes circumstàncies relatives a la AIZA. Tot i així, el pla 
estratègic elaborat per la direcció del zoo inclou la col·laboració amb aquesta organització 
a pesar que l’ordenança, per aquests i molts altres arguments, demana expressament una 
actuació autònoma i independent.    
 
 
5. El pla estratègic i l’ordenança no són el mateix 
 
 
Des de la direcció del zoo s’ha volgut fer creure a l’opinió pública que el pla estratègic i 
l’ordenança són el mateix. De tot l’anterior és fàcilment deduïble que estem davant d’una 
nova manca a la veritat. El pla estratègic i l’ordenança difereixen en el fons i aquesta 
permet unes pràctiques prohibides per l’ordenança. Lògicament és el pla estratègic el que 
s’ha d’adaptar al compliment estricte de l’ordenança. 
 
Per un altre costat, s’ha de recordar quines són les obligacions d’un alt càrrec, com és el 
de Director, que queda subjecte al “Codi de conducte d’alts càrrecs” de l’Ajuntament de 
Barcelona: l’alt càrrec ha d’exercir les seves funcions d’acord als principis d’accés 
d’informació a la ciutadania com a eina del control de la gestió pública, garantint una 
resposta àgil i adequada a les peticions d’accés; i al principi de transparència, impulsant 
canals de comunicació i intercanvi de la informació amb la ciutadania per fomentar la 
participació activa a la gestió pública. 
 
Com s’ha demostrat, la conducta del director ocultant la informació sol·licitada (causa de 
mort dels animals, informe de cavallets de mar....) s’allunya molt del que seria desitjable 
per satisfer aquests principis. 
 
Per un altre costat, l’aplicació de la Llei de transparència dels ens locals (art. 57 Llei 
19/2014) obliga a donar publicitat de les condicions d’accés i els criteris de designació de 
les persones que ocupen alts càrrecs. Així mateix, el nomenament dels alts càrrecs s’ha 
de realitzar atenent a criteris de competència professional, entre persones qualificades i 
experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública i privada. 
 
De tot l’explicat, incloent l’expressat a les intervencions científica i jurídica, la desconfiança 
en l’actual direcció del zoo és absoluta i és per això que des de ZOOXXI demanem que el 
càrrec de direcció es designi mitjançant concurs públic i no en base a relacions personals, 
com ha vingut succeint històricament al zoo de Barcelona.      


