
GASETA MUNICIPAL

1
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA d'11 de maig de 2020, pel qual s’estableixen mesures

addicionals de control per garantir que les persones titulars o responsables 

dels establiments dedicats a la venda d'animals compleixen les condicions 

de funcionament regulades al títol III de l'Ordenança de protecció, tinença i 

venda d'animals. 

Decret. 

1.

El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma a l’Estat espanyol mitjançant el Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat parcialment pel Reial decret 

465/2020, de 17 de març, i prorrogat en dues ocasions mitjançant el Reial decret 476/2020, 

de 27 de març, i el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril.

El mateix Reial decret 463/2020, i la seva posterior modificació, va definir en l’article 10 les 

mesures de contenció que s’haurien d’aplicar en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments 

culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i altres 

addicionals, consistents en la suspensió general de l’obertura al públic de locals i establiments 

minoristes, però amb excepció dels establiments comercials minoristes següents: 

d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, 

sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes 

higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de 

telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o 

correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professionals de l’activitat de perruqueria 

a domicili. En concret, les botigues dedicades a la venda d'animals estan afectades per la 

suspensió d'obertura, i per tant, han de romandre tancades al públic.

2.

La protecció dels animals forma part dels principis d’actuació de la ciutat. La Carta municipal 

de Barcelona preveu en l’article 102 que l'Ajuntament de Barcelona, dins l'àmbit de les seves 

competències i amb un compromís de ciutat sostenible, ha de formular i mantenir, entre 

d’altres, polítiques dirigides a la protecció dels animals.

En compliment d’aquest precepte, a iniciativa del Consell Municipal de Convivència, Defensa i 

Protecció dels Animals, l’any 2003 es va impulsar l'aprovació d'una ordenança sobre la 

protecció, la tinença i la venda d'animals, que va refondre en una sola ordenança la 

normativa municipal sobre animals que va atorgar una gran rellevància a la consideració dels 

animals com a bé jurídic que calia protegir. Deu anys després de l'aprovació d'aquesta 

primera ordenança, es va procedir a adequar-la a l'evolució del context social i al marc 

normatiu, en especial al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual es va aprovar el Text 

12 de maig del 2020 CSV: 0c4f-ed5d-d99f-b49e



GASETA MUNICIPAL

2
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

refós de la Llei de protecció dels animals amb el mateix esperit que va guiar la Declaració de 

Barcelona i que es pot il·lustrar amb sengles disposicions d'aquesta Declaració: "Tots els 

animals, sigui quina sigui la seva espècie, tenen el dret a ser respectats. No han de ser 

víctimes de maltractaments, d'esforços desmesurats, d'espectacles violents ni actes cruels 

que els comportin patiments físics o psíquics.". Darrerament, el 25 de juliol de 2014, el 

Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament l’Ordenança de protecció, tinència i 

venda d’animals vigent actualment.

El títol III de l’Ordenança regula el règim jurídic de la venta d’animals i concretament, sobre 

les condicions dels locals i les relatives als animals, estableix com s’han de mantenir els 

animals en els establiments i quines han de ser les condicions de neteja i manteniment dels 

seus habitacles, entre d’altres. El títol IV preveu la disciplina de la protecció, la tinença i la 

venta d’animals i estableix en l’article 49.1 que totes les activitats que s’hi regulen queden 

subjectes a l'acció inspectora de l'Ajuntament, la qual s'ha de dur a terme, en qualsevol 

moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de 

les autoritzacions i de les llicències municipals.

3.

La declaració de l’estat d’alarma i la suspensió parcial de l’activitat social i econòmica, a més 

de la suspensió dels terminis dels procediments de les entitats del sector públic, arran de la 

ràpida i extraordinària propagació del coronavirus SARS-CoV-2-19, ha plantejat dificultats per 

exercir la potestat inspectora municipal amb els establiments de venda d’animals tancats, 

com ara per localitzar-ne la persona titular o per acordar-ne el dia i l’hora per a la inspecció. 

No obstant això, els establiments de venda d’animals mantenen l’obligació de cobrir les 

necessitats vitals dels animals que hi estan allotjats, com ara l’alimentació i hidratació diària, 

l’assistència veterinària i medicació i, si s’escau, la neteja dels habitacles, la realització 

d’exercici físic, la sociabilització, etc. El títol III de l’Ordenança de protecció, tinència i venda 

d’animals estableix les condicions de benestar animal en què s’han d’allotjar els animals als

establiments de venda.

En aquesta situació esdevé necessari i urgent establir mesures addicionals de control per 

garantir que els establiments de venda d’animals compleixen de forma efectiva les condicions 

de funcionament establertes a l’Ordenança, en particular les destinades al benestar animal, 

mentre estigui suspesa l’obertura al públic d’aquests establiments per efecte de la vigència de 

l’estat d’alarma.

Aquest decret consta de quatre (4) articles, dues disposicions addicionals i una disposició 

final. L’article 1 estableix l’objecte de la disposició en el marc del títol III de l’Ordenança de 

protecció, tinença i venda d’animals i de la situació d’estat d’alarma. L’article 2 regula 

l’obligació de lliurament d’informació que les persones titulars dels establiments de venda 

d’animals han de facilitar a l’administració municipal. L’article 3 regula la forma i el termini de 

lliurament d’aquesta informació, a través de mitjans telemàtics en la direcció electrònica 

opab@bcn.cat; aquesta obligació resulta ajustada a l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions púbiques, en funció de 

les circumstàncies extraordinàries en què ens trobem i del col·lectiu professional a què 

s’adreça. L’article 4 concreta el departament municipal competent per a la gestió de 

l’obligació establerta a l’article 2. La disposició addicional primera preveu la col·laboració en la 
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implementació d’aquest decret per part del Associació de Botiguers d'Animals de Companyia 

(ASBAC) i del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB). La disposició addicional 

segona preveu també la cooperació amb el Departament competent en matèria de protecció 

d’animals de la Generalitat de Catalunya. La disposició final preveu l’entrada en vigor 

immediata del decret i la vigència.

Aquest decret respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 

transparència i eficiència, com exigeix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. Així, es dona compliment dels principis 

de necessitat i eficàcia atès l’interès general en què es fonamenten les mesures i criteris que 

s’estableixen, i aquest decret és l’instrument més immediat per a garantir la seva consecució. 

La norma és conforme amb el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació 

imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament mencionats. Igualment, s’ajusta 

al principi de seguretat jurídica, i és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. Pel que fa 

al principi de transparència, la norma està exempta dels tràmits de consulta pública, 

audiència i informació pública que no són aplicables a la tramitació i aprovació d’aquest decret 

atès que concorren raons greus d’interès públic que ho justifiquen. Per últim, en relació amb 

el principi d’eficiència, en aquest decret s’ha procurat que la norma generi les menors 

càrregues administratives per a la ciutadania.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides pels articles 13.1.l) i 26 de la Carta municipal 

de Barcelona, en relació a l’adopció de les mesures necessàries i adequades en el cas de 

catàstrofe o d’infortuni públic, o de risc greu d’aquests,

Disposo, 

Article 1. Objecte

El present decret té per objecte establir mesures addicionals de control per garantir que les 

persones titulars o responsables dels establiments dedicats a la venda d'animals compleixen 

les condicions de funcionament regulades al títol III de l'Ordenança de protecció, tinença i 

venda d'animals aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2014, 

en especial, les destinades a assegurar el benestar dels animals que hi estan allotjats, mentre 

resti suspesa l'obertura d'aquests establiments al públic, en el marc de l'estat d'alarma 

declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de les seves successives pròrrogues.

Article 2. Obligació de lliurament d'informació

Amb la finalitat esmentada a l'article 1, els establiments de venda d’animals ubicats a la 

ciutat de Barcelona han de facilitar, en les condicions establertes als articles 3 i 4, la 

informació que s’indica a continuació:

1r. Informació sobre les mesures adoptades en els establiments, que inclou:

a. Sistemàtica d’atenció diària dels animals presents a la botiga: com s’està realitzant 

l’alimentació, manteniment, mesures higièniques i cures diàries dels animals, així com 
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l’atenció veterinària rebuda (tractaments preventius i curatius per a cada animal), per 

mantenir els animals en un estat de salut adequat.

b. Pla de socialització específic durant les setmanes del confinament.

c. Pla d’actuació en cas de malaltia d’un animal i en funció de la seva gravetat.

2n. Informació relativa als animals presents en els establiments el dia 14 de març de 2020, 

que inclou:

a. Nombre total d’animals presents a l’establiment en data 14 de març de 2020, indicant 

raça i espècie de cada un d’ells.

b. Albarans de compra i/o factura de compra dels animals per verificar-ne la seva 

procedència.

c. Número de microxip (en el cas de gossos, gats i fures).

d. Còpia del Llibre de registre on consti l’entrada d’aquests animals a l’establiment en 

qüestió.

e. Còpia del passaport i/o cartilla sanitària on consti l’edat, les vacunes, les accions per 

desparasitar i els altres tractaments aplicats a l’animal identificat.

3r. Informació relativa als animals presents a l’establiment en la data de lliurament de la 

informació:

a. Número de microxip (en el cas de gossos, gats i fures).

b. Còpia del passaport i/o cartilla sanitària on hi constin les actualitzacions dels 

tractaments preventius aplicats (vacunes, desparasitacions, altres tractaments 

veterinaris).

4t. Informació relativa a les sortides d’animals de l’establiment en la data de lliurament de la 

informació. Cal especificar el següent:

a. Motiu de la sortida: retorn al criador, mort o venda. En el cas que la causa hagi estat 

la mort de l’animal cal acreditar-ho amb un informe veterinari. En el cas de retorn al 

criador o venda, cal acreditar-ho amb el document de retorn i el contracte de 

compravenda, respectivament.

b. Còpia del llibre de registre on consti la sortida de l’animal.

Article 3. Forma i termini de lliurament de la informació

1. Les persones titulars o responsables dels establiments de venda d’animals han de 

presentar electrònicament la documentació que acredita la informació sol·licitada a l’adreça 
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electrònica opab@bcn.cat i han de fer constar a l’assumpte del correu electrònic la referència 

següent: NOM BOTIGA_NÚM. NUCLI ZOOLÒGIC_SETMANA X CONFINAMENT.

2. Les persones citades a l’apartat 1 disposen d'un termini de 10 dies hàbils a partir de 

l'entrada en vigor de la present disposició per a efectuar el primer enviament de la informació 

requerida. A partir d'aquest moment, han d'actualitzar la informació dels apartats 3r i 4t de 

l'article 3 i enviar la documentació acreditativa amb una freqüència setmanal.

Article 4. Òrgan municipal competent per a gestionar la informació

El Departament de Gestió i Protecció dels Animals, adscrit a la Gerència d’Àrea d’Agenda 

2030, Transició Digital i Esports, és l'òrgan municipal competent per a gestionar la informació 

facilitada pels establiments de venda d’animals en aplicació d’aquest decret i per elaborar la 

proposta de mesures a adoptar, incloses les sancionadores, si s’escau.

Disposició addicional primera. Comunicació a l’Associació de Botiguers d'Animals de 

Companyia i al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

El Departament de Gestió i Protecció dels Animals ha de comunicar l'entrada en vigor de la 

present disposició a l’Associació de Botiguers d'Animals de Companyia i al Col·legi Oficial de 

Veterinaris de Barcelona per tal que col·laborin amb l'Ajuntament en la seva difusió i en 

facilitin la seva implementació.

Disposició addicional segona. Comunicació al departament competent en matèria de 

protecció animal

El Departament de Gestió i Protecció dels Animals ha de comunicar l'entrada en vigor de la 

present disposició al departament competent en matèria de protecció animal, als efectes de 

l'exercici de les competències que té atribuïdes l’Administració de la Generalitat en aquesta 

matèria.

Disposició final única. Vigència i derogació

1. Aquest Decret entra en vigor el dia de la seva publicació en la Gaseta Municipal de 

Barcelona. S’ha de fer també una publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

així com en el web municipal i en el de les entitats del sector públic municipal.

2. Aquest Decret mantindrà la seva vigència mentre els establiments de venda d'animals 

restin tancats al públic en aplicació de les mesures restrictives derivades de la declaració de 

l’estat d’alarma o de les seves pròrrogues a causa de la crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19.

3. S’ha de donar compte d’aquest decret al Consell Municipal.

Barcelona, 11 de maig de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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