
 
ANNEX 2 
 
 
NORMATIVA VIGENT SOBRE L’EXHIBICIÓ D’ANIMALS EN ESPAIS PÚBLICS 
  
Després de les consultes al Zoològic, s’ha demanat la participació al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, en concret a la Direcció General de medi natural, per saber quina legislació i normativa 
existeix. 
 
1- Circs 
Els circs que tinguin la seu social a Catalunya han d'estar obligatòriament inscrits en el Registre de nuclis 
zoològics. Aquest registre va dependre des de l'any de la seva creació, el 1988, de la Conselleria 
d'Agricultura i des de l'any 2003 depèn de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. 
Està regulat per ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de 
Catalunya.(DOGC núm. 1087 de 30/12/1988) 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/fauna/ordre_28_
11_1988.jsp 
  
La tramitació de la sol·licitud, inspecció per al registre i inscripció al Registre es fa des dels corresponents 
serveis territorials del DMAH. 
Els circs que provinguin de fora de Catalunya han d'estar inscrits en el registre equivalent de la Comunitat 
Autònoma o Estat. 
  
A més, molts ajuntaments sol·liciten una fiança econòmica al titular del circ per tal de garantir que l'espai 
on s'instal·la es deixa en bones condicions. 
  
Cal tenir en compte que un ajuntament també pot regular sobre la matèria. 
Un exemple força notori és el cas de l'ajuntament de Barcelona. El Plenari del Consell Municipal va 
aprovar el 22 de desembre de 2003 l'Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d'animals, en la qual 
es prohibeix de forma expressa utilitzar animals salvatges en captivitat en els circs.  
http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/ordenacescat(1fase)/bop8a2cat2004.080.pdf 
Per a més informació, podem adreçar-nos al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 
Animals, òrgan que depèn de l'ajuntament de Barcelona. 
  
 
2- Animals 
Hi ha una regulació específica segons el tipus d'animals.  
  



a) Animals de companyia (gats, gossos i fures) 
Han d'anar identificats amb microxip i censats en un registre municipal. La inspecció correspon als 
ajuntaments i la sanció correspon als ajuntaments de més de 5.000 habitants o als serveis territorials del 
DMAH per als de població inferior. 
  
b) Animals d'explotacions ramaderes (normalment cavalls, ases, cabres) 
Les espècies de remugants han de dur cròtals a les orelles. Els èquids han de disposar de la TSE (targeta 
sanitària equina). És competència del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Normalment 
les inspeccions les fan els serveis veterinaris de les oficines comarcals. Per tenir informació més acurada 
ens podem adreçar a la Subdirecció General de Ramaderia (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 
Telèfon 93 304 67 00) 
  
c) Animals de fauna salvatge 
La tinença de fauna salvatge autòctona està prohibida (Lleis 4/1988, 22/2003 i 12/2006 de protecció dels 
animals)  Per tant, en cas de tinença d'algun exemplar de fauna autòctona sense autorització, correspon 
al Cos d'Agents Rurals i als tècnics del DMAH comissar i aixecar l'acta corresponent. L'expedient 
sancionador el tramita el DMAH. 
  
Pel que fa a la fauna salvatge exòtica, el seu comerç ve regulat per normativa europea. L'autoritat 
administrativa és la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia i dels 13 CATICE. Un 
d'ells està localitzat a Barcelona (Via Augusta, 197-199 telèfon 93 202 7171/ 93 216 5151) 
Segons si es tracta d'un exemplar inclòs en l'Annex A o B, han de dur anella tancada o microxip. 
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/convenio_cites/es_cites/index.h
tm 
  
Per tant, les inspeccions les poden fer policies locals, agents rurals, mossos d'esquadra, guàrdies civils 
del Seprona, tècnics municipals, veterinaris del Departament d'Agricultura, veterinaris del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i tècnics del Catice (Ministeri d'Economia). 
 


