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Informe jurídic sobre els fets denunciats  
relatius al no compliment de l’Ordenança de protecció dels animals  

per part del zoo de Barcelona 
 

 
1. Antecedents  
 
En data 3 de maig de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la modificació 
definitiva de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, en el sentit d’incorporar el capítol 
IV que té per objecte regular el parc zoològic de Barcelona. L’Ordenança va entrar en vigor el dia 
11 de juliol de 2019, tot i que per determinades qüestions es va fixar una moratòria d’un any per 
poder complir amb els objectius previstos.  
 
El nou text de l’Ordenança va suposar una transformació profunda del model de zoo, que va ser 
possible gràcies a la participació de la societat civil, atès que es va aprovar arrel d’una Iniciativa 
Ciutadana promoguda per la Plataforma ZOOXXI.  
 
Actualment, l’Ordenança té un dèficit d’incompliment greu i la seva dilació no és atribuïble en la 
seva totalitat a la pandèmia.  
 
En els Consells Municipals de convivència, defensa i protecció dels animals de l’Ajuntament de 
Barcelona celebrats els dies 6 de febrer 2020 y 9 de juliol 2020, la representant de la Comissió de 
protecció dels animals del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, va preguntar sobre l’estat i 
calendari previst per desenvolupar l’ordenança, rebent respostes ambigües. Constatem la voluntat 
política a favor de desenvolupar els aspectes de l’Ordenança de la Tercera Tinença de l’Ajuntament 
de Barcelona, sobre la qual recauen les competències de protecció dels animals, però fins a la data 
no s’ha materialitzat res.  
 
2. Incompliments i inactivitat del zoo  
 
A dia d’avui, no es té constància de l’existència de les mesures i els mecanismes que s’havien de 
desenvolupar per donar compliment al nou enfocament del parc zoològic en relació a les següents 
actuacions:  	
 	
1) Establiment d’un nou model educatiu.	
2) Desenvolupament de projectes d’investigació sota criteris de conservació compassiva.	
3) Creació del Centre d’Estudis científics sobre la sintiencia animal 	
4) Utilització de noves tecnologies i elaboració de materials multimèdia.	
5) Instal·lació d’un espai destinat a fomentar l’adopció d’animals de companyia abandonats.	
6) Foment d’una plataforma del voluntariat. 	
7) Promoció de la creació d’una xarxa d’associacions de zoos i aquaris. 	
8) Implantació de la capacitació i formació dels professionals del zoo.	
9) Elaboració dels protocols per reubicar els animals que puguin ser derivats a santuaris, 
refugis o equivalents, amb experts del zoo i professionals independents experts en l’espècie.	
10) Presentació dels projectes d’hàbitat objecte de protecció.	
11) Presentació d’un llistat d’espècies candidates a la confecció d’un projecte d’espècie.	
12) Redacció i elaboració dels projectes d’espècie per a cada espècie que hagi de reproduir-se 
en el Zoo. 	
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13) Aprovació de les Directrius per a la paralització de la cria d’espècies.	
14) Impedir la reproducció dels animals que no disposin d’un projecte d’espècie. 	
15) Impedir la introducció d’animals en el parc provinent d’altres zoos o institucions si no 
formen part d'un projecte d'espècie.	
16) Actuar amb autonomia i independència de les directrius i protocols de les associacions de 
zoos i aquaris nacionals i internacionals de les que el zoo forma part.  	
17) Impedir la pràctica del “culling” en tant que el zoo no proporciona les causes de la mort 
dels animals. 	
	
3. Desenvolupament dels incompliments per part del zoo 
 
* Respecte els punts 10, 11 i 12, no es pot supeditar totalment la tasca que ha de portar a terme 
el zoo al desplegament del Reglament dels projectes d`hàbitat i d’espècie per part de 
l’Ajuntament, ja que l’obligació del zoo és independent de l’existència del Reglament. Tampoc es 
pot deixar en mans del Comitè Científic i d’Ètica, que s’ha de crear mitjançant Reglament aprovat 
per l’Ajuntament, la responsabilitat de no disposar actualment el llistat de les espècies i la redacció 
i elaboració dels projectes d’hàbitat i espècie, atès que aquest organisme te encomanda la funció 
d’elaborar dictàmens dels projectes i vetllar per la seva correcta aplicació, ambdós tasques aïllades 
i autònomes de les que corresponen dur a terme  al zoo.  
 
* Respecte els punts 13 i 14, la norma és molt específica en relació a les espècies que el zoo pot 
criar. Així, l’Ordenança dona prevalença a la participació del zoo en projectes de conservació dels 
hàbitats naturals, en col·laboració amb altres organismes i institucions, on la reproducció en 
captivitat dels animals ve establerta pel projecte de protecció de l’hàbitat concret, amb la 
reintroducció dels animals en alguna de les seves fases.    
 
La cria d’animals en el zoo ja no està permesa a partir de l’any de l’entrada en vigor de 
l’Ordenança (11/7/20) si no es disposa dels projectes d’espècie, i com que aquests són inexistents 
avui en dia, el zoo ha entès que es troba perfectament legitimat per seguir reproduint animals, 
contràriament al nou model de zoo aprovat amb la modificació de l’Ordenança. De fet, des de 
l’aprovació de l’Ordenança no s’ha detectat cap canvi en aquesta direcció, reflectint una dinàmica 
que presenta una inèrcia amb nul·la voluntat d’adaptació a l’Ordenança, amb la cria continua 
d’animals destinats a una vida de confinament i captivitat a perpetuïtat:  
 
Exemple:  
El zoo de Barcelona va fer oficial, el 16 d’agost de 2020, el naixement de dues cries de Talapoin 
(petits primats). 
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* Respecte la introducció d’animals al zoo (punt 15), com que el zoo encara no ha presentat cap 
llistat de les espècies que poden ser rebudes pel zoo, també ha continuat rebent animals d’altres 
zoos o institucions, quan només ho podria fer en el marc d’aquests projectes d’espècie. 
 
Exemple: al setembre de 2020, el zoo va fer pública l’arribada des del zoo d’Holanda, de 4 femelles 
i 3 mascles de gossets de les praderies de cua negra.  
 

 
 
En definitiva, el zoo de Barcelona no ha posat gaire esforç en adaptar-se a la nova ordenança, que 
va entrar en vigor l'11 de juliol de 2019, i que donava al zoo un any per presentar un llistat 
d'espècies candidates a la confecció de projecte d'espècie i per aprovar les directrius de 
paralització de la cria en captivitat de les espècies no incloses en el llistat.  
 
* En relació al punt 16, el zoo de Barcelona, no només ha seguit actuant d’acord amb les directrius 
i estratègies de les associacions de zoos i aquaris i participant en els seus programes reproduint 
animals en captivitat (els EEP de la l’Associació Europea de Zoos i Aquaris -EAZA), tal i com es pot 
comprovar en la pàgina web https://www.zoobarcelona.cat/ca/recerca-i-conservacio-0, si no que 
s’ha anat més enllà i, actuant en la direcció oposada, s’ha incorporat insòlitament (des del mes de 
novembre de 2019) al President d’una d’aquestes associacions, l’Associació Ibèrica de Zoos i 
Aquaris, en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo.  
 
* En relació al punt 17, hem de dir que la mort d'animals com a forma de gestió de les poblacions 
és una pràctica coneguda com a “culling” que es troba emparada per l'Associació Europea de Zoos 
i Aquaris, EAZA, de la que el zoo de Barcelona és membre i participa en els seus programes 
d’intercanvi d’animals en captivitat. Arrel d’una denúncia de les entitats Libera! i Depana 
interposada el gener de 2016 davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
sobre la realització de culling per part del zoo (respecte un episodi que es va filtrar a la premsa), 
una pràctica que creiem contrària a la Llei 31/2003 de zoos, la Generalitat va arxivar la denúncia 
mitjançant escrit de 30/6/2016 perquè "no concorrien les circumstàncies per a incoar expedient 
sancionador" ja que "l'actuació realitzada s'emmarca dins del Protocol de l'European Association of 
Zoos and Aquaria (EAZA)".  
 
Essent la voluntat de l’Ajuntament d’assegurar que mai més es faria culling, es va introduir a 
l’Ordenança aprovada al maig de 2019 la prohibició d’aquesta pràctica i l’actuació amb autonomia i 
independència de les associacions que la legitimen.   
 
Sobre aquesta qüestió, hem de fer palès que fins que el zoo no informi sobre les causes de la mort 
dels animals, al qual resta obligat per les lleis (art. 11 de l’Ordre de 28/11/1988 i art. 6 de la Llei  
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31/2003), però que no ha proporcionat a la sol·licitud d’un regidor i d’una ciutadana en virtut de la 
llei d’accés a la informació i de transparència, no es pot rebutjar que no es continuï fent culling, 
més si tenim en compte que els animals s’han seguit reproduint a dins del zoo i que també han 
estat continuades les introduccions provinents d’altres zoos. En la resposta del zoo a la sol·licitud 
d’accés a la informació (juliol 2020), el zoo afirma que no es realitza culling, però no aporta proves 
en no indicar quines han estat les causes de mort dels 147 animals difunts. En relació a aquesta 
resposta, compartim l’anàlisi de l’informe veterinari que aprofundeix sobre la resposta del zoo, en 
el següent sentit: “A causa de l'anàlisi d'algunes mortalitats anòmales, el culling, així com altres 
causes, podrien explicar aquests esdeveniments estranys de mortalitat. Per tant, fins que el zoo de 
Barcelona no proporcioni les causes de mortalitat dels animals, no es pot descartar que s'estigui 
realitzant culling”.  
 
4. Desenvolupament de la inactivitat per part de l’Ajuntament  
 
D’acord amb les converses amb l’Ajuntament, la Tercera Tinença està elaborant un Reglament per 
aprovar els projectes d’hàbitat i d’espècie, sense que es conegui l’estat de tramitació del mateix, 
motiu pel qual, i atès que s’ha exhaurit el termini d’un any que dóna l’Ordenança, també es 
reclama a l’Ajuntament que compleixi amb aquesta responsabilitat. Igualment, s’està a l’espera 
que l’Ajuntament aprovi el Reglament del Comitè Científic i d’Ètica, que ha d’estar format per 
“experts independents de la comunitat científica”, motiu pel qual l’Ordenança va atribuir aquesta 
funció al consistori.  
 
5. Conclusió i accions preses  
 
La FFW i Libera!, ambdues entitats promotores de la Iniciativa ciutadana que va desembocar en la 
reforma de l’Ordenança de protecció dels animals respecte el zoo de Barcelona, formularà 
denúncia pel seu incompliment en contra del parc zoològic i reclamarà a l’Ajuntament que consumi 
les obligacions exigibles a aquest organisme segons la mateixa Ordenança.  
 
 
Barcelona, a 26 d’octubre de 2020  
 
Equip Jurídic Plataforma ZOOXXI i FFW 


