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1a FASE 

 

1.Legislació 

 

El benestar animal és un concepte relativament nou, fa tan sols 50 anys, al nostre país 

poca gent es preocupava per l’estat en què es trobaven (tant físicament com 

psíquicament) els animals. La sensibilitat envers aquest tema ha anat “in crescendo”, 

fins al punt que fa uns anys ja hi ha lleis que ho regulen (independentment de si és 

legislació mal o ben feta, de si es compleix correctament...). 

A continuació farem un resum de com la legislació regula el benestar animal en els 

establiments de venda: 

La legislació Europea sobre el benestar animal només afecta a animals de producció 

(porc, vaca...), ja que és un punt lloc on realment el benestar animal fins ara no s’havia 

vigilat. 

A nivell estatal tampoc hi ha lleis que regulin el benestar animal en animals de 

companyia a l’establiment de venda, ja que és competència de les comunitats 

autònomes. 

Per tant, les primeres lleis estan realitzades per la Generalitat de Catalunya. 

L’any 1988 es va fer les primeres lleis que afecten els establiments on es venen animals 

i el benestar animal:  

- “Ordre del 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de 

Catalunya”, tal i com el nom indica, aquest ordre només tracta dels registres que han de 

formar part aquest tipus de botigues i establiments anomenats “nucli zoològic” (a la llei 

hi ha una definició clara d’aquest terme). 

- El mateix any va sortir la “ordre de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el registre 

d’associacions de protecció i defensa d’animals”. És molt semblant a la anterior, però en 

referència a un tipus d’associació concret. 

- La primera llei en la qual es tracta, tot i que molt lleugerament el benestar animal és 

també del 1988: “Llei 3/1988 de 4 de març, de protecció dels animals”. En aquest 

document hi ha el Títol IX que tracta específicament els establiments de venda 

d’animals. Però és un apartat molt curt, en el qual només s’anomenen 4 obligacions : 

que l’establiment ha de ser declarat nucli zoològic per el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca; l’establiment ha de dur un registre segons estableix el reglament; 
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que tots els animals s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia; i finalment 

que l’existència d’un servei veterinari depenent de l’establiment que atorga certificats 

de salut per a la venda d’animals no eximeix el venedor de responsabilitat davant 

malalties d’incubació no detectades en el moment de la venda. 

-  No va ser fins 11 anys més tard, que va sortir el “Decret 6/1999, de 26 de gener, 

pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia”. És 

un decret bastant curt i senzill. En ell es diu principalment que el propietari és el 

responsable de l’animal, que l’animal ha de tenir una correcte alimentació i aigua 

potable, ha de tenir unes condicions ambientals correctes (humitat, temperatura, 

aixopluc, ventilació, llum, cures necessàries per evitar sofriment...), han d’estar 

subjectats amb cadenes escorredores, no poden estar més de 4 hores tancats en un 

vehicle estacionat i el propietari ha d’assegurar la seguretat ciutadana en cas que 

l’animal sigui perillós. Com es pot observar, afecta poc als establiments de venda que és 

l’objecte d’estudi d’aquest treball. 

-  L’any 2003 es va elaborar la primera llei extensa i completa, la “Llei 22/2003, 

de 4 de juliol, de protecció dels animals”. Aquesta llei que amplia molt la anterior, té un 

Títol ampli que tracta específicament les condicions que han de complir els establiments 

de venda d’animals. La llei afegeix que aquests han de tenir un llibre de registre on 

consti l’origen i destinació dels animals, obliga a tenir un servei veterinari propi, els 

professionals de l’establiment que manipulin els animals han d’haver realitzat el curs de 

cuidador/a d’animals, els cadells no es poden separar de la mare abans de l’edat del 

deslletament recomanada. Aquesta llei és important perquè és la primera en la qual 

apareix un llistat d’espècies de fauna salvatge protegides. 

-  Finalment, l’any 2008 ha aparegut la darrera llei; es va publicar al DOGC el 17 

d’abril i va entrar en vigència l’endemà de la seva publicació, per això seguidament 

s’explicarà àmpliament perquè és la que ens afecta en la actualitat. És el “Decret 

legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 

d’animals”. 

És un text refós de la Llei de protecció dels animals que recull en un text únic la Llei 

22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, i la part vigent de la Llei 3/1988, de 4 

de març, de protecció dels animals. 

En l’Article 3 del Títol I, es defineixen tots els termes que apareixen el la llei. En el cas 

que ens ocupa, és important tenir present la definició de “nucli zoològic”, ja que inclou 

els establiments de venda d’animals, i per tant, lògicament també aquestes botigues de 
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la Rambla de Barcelona. La definició de nucli zoològic és la següent: “les agrupacions  

zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al manteniment d’animals 

de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d’animals, els centres de 

recollida d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions 

amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. 

En queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la 

producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals 

de càrrega i els que treballen en l’agricultura”. 

El Títol IV d’aquest text està relacionat amb els nuclis zoològics, per això és el que més 

interessa en aquest treball. Està dividit en tres capítols: el primer considera les 

“disposicions generals”, el segon les “Instal·lacions per al manteniment d’animals de 

companyia”, i l’últim fa referència als “Establiments de venda d’animals i centres de 

cria d’animals”. 

En el capítol I cal prestar atenció a l’Article 21 anomenat “Requisits de funcionament”. 

En aquest obliga als nuclis zoològics (i per tant a les botigues de la Rambla de 

Barcelona que es venen animals vius) a inscriure’s en el Registre de nuclis zoològics del 

departament competent; dur un llibre de registre oficial on es recullin les dades relatives 

a l’entrada i sortida dels animals i la seva identificació, disposar de les condicions 

higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en especial 

instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia o per tenir-los en 

quarantena si s’escau; tenir en un lloc visible l’acreditació de la seva inscripció en el 

Registre de nuclis zoològics; tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la 

fugida d’animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi 

ambient; disposar d’un servei veterinari encarregat de vetllar per la salut i el benestar 

dels animals; tenir a disposició de l’Administració competent tota la documentació 

referida als animals emplaçats; vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que 

no presentin problemes d’alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui 

provocar danys, i de ser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas. 

En el segon capítol, hi ha l’article 23 “Requisits mínims” que també s’ha de tenir 

present ja que diu: Les instal·lacions o els centres per al manteniment d’animals de 

companyia  han de portar el llibre de registre a què es refereix l’article 21.b, en el qual 

han de  constar les dades identificadores de cada animal que hi entra i de la persona que  

n’és propietària o posseïdora. Aquest llibre ha d’estar a disposició de les 

administracions  competents. 



 6

Però pel tema que ens ocupa, la part d’aquesta llei que més influeix és l’Article 24 

“Requisits” del capítol III. En aquest es diu que els establiments de venda i els centres 

de cria d’animals han de complir: estar inscrits al Registre de nuclis zoològics, dur el 

llibre de registre regulat per l’article 21.b) i tenir-lo a disposició de l’Administració; 

vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o 

físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus progenitors, 

malalties hereditàries diagnosticables; s’han de vendre identificats ja que la identificació 

és obligatòria d’acord amb l’article 15; disposar d’un servei de veterinari propi o d’un 

assessorament veterinari exterior, que ha de constar en el llibre de registre; mantenir els 

animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los als aparadors de les 

botigues; han de ser allotjats, abeurats i alimentats correctament; lliurar en el moment de 

la venda un document en què s’ha de fer constar la identificació de l’espècie, l’animal, 

informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells 

d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries 

avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs; els professionals que hi treballin hi 

hagin de manipular els animals han d’haver fet un curs de cuidador/a d’animals(en el 

termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003 tos els nuclis 

zoològics han d’haver complert l’obligació de l’execució del curs de cuidador/a 

d’animals); i els cadells criats per ser venuts no poden ser separats de la mare abans del 

moment del deslletament recomanat per a cada espècie. 

A la Rambla de Barcelona també es venen animals exòtics, per això, també ens 

incumbeix l’Article 25 “Disposicions especials per als establiments que comercialitzen 

animals de companyia exòtics” segons el qual el venedor/a dels animals ha de conèixer 

el nom científic de cada espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna, i 

ha d’informar el comprador/a de la prohibició d’alliberar exemplars d’espècies no 

autòctones; la factura de venda ha d’incloure, si s’escau, el número CITES o el que 

determini la normativa europea; i les informacions escrites a què fa referència l’article 

24.1.f) han d’incloure les especificacions relatives a l’espècie de l’exemplar venut, la 

grandària d’adult i la possibilitat de transmissió de zoonosi. 

Com es pot comprovar, és un text de caire bastant general. Les administracions 

competents si volen poden aprovar legislació més concreta i/o estricte. Així és el cas de 

Barcelona. 

 



 7

El plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en la sessió del 22 de 

desembre de 2003 va aprovar la “Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda 

d’animals” que va entrar en vigor el dia 10 de gener de 2004 (l’endemà de la seva 

publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 

Aquesta és una llei estricta i molt concreta, i per això és en la que es centrarà aquest 

treball, i que resumirem acuradament a les línees següents. 

El text està dividit en cinc títols i un annex. El Títol Preliminar té cinc articles on 

s’exposen els objectius de la ordenança, defineix tots els termes importants per 

comprendre i interpretar correctament la llei. 

El segon títol o Títol I, “Intervenció administrativa de la tinença d’animals”, està 

compost per 3 capítols. En ell es diu que l’Ajuntament exerceix les funcions 

d’intervenció administrativa de la tinença i venda d’animals, sense perjudici de les 

competències de la Generalitat de Catalunya, i per tant, aquests establiments han de 

tenir una llicència municipal d’obertura i control ambiental. 

El Títol II tracta les “Disposicions generals”, i està dividit en 3 capítols.  

El Títol III és el que més ens afecta, “Règim jurídic de la venda d’animals”. Està dividit 

en dos capítols: el primer “Condicions dels locals comercials” i un segon anomenat 

“Condicions relatives als animals”. 

En el Títol IV, “Disciplina de la protecció, la tinença i la venda d’animals”, es 

discuteixen les infraccions i les sancions. 

Finalment, hi ha un llarg Annex anomenat “Condicions de tinença i venda d’animals” 

que té una gran importància en aquest treball, per això es resumirà més avall, ja que diu 

les condicions mínimes en què s’han de tenir els animals en un establiment de venda. 

Està subdividit per grup d’animals (aus, petits mamífers, rèptils, peixos, taràntules i 

escorpins...) 

El capítol 1 del tercer títol té 3 articles importants. L’Article 31 “Superfície dels locals” 

diu que la superfície neta mínima de venda ha de ser de 40m2, i que l’extensió serà 

suficient per a què tots els animals puguin realitzar exercici diàriament respectant les 

mesures higienicosanitàries adients i els requeriments comportamentals de les diferents 

espècies animals allotjades. A l’Article 32 “Condicionament dels locals” es comenta 

que els locals han de tenir sistemes d’aireig natural o artificial; safareigs, estris per a la 

gestió de residus i tot allò necessari per mantenir les instal·lacions netes per poder 

preparar en condicions l’alimentació dels animals; revestiments de materials que 

assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció, i les unions entre el sòl i la paret seran 
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de perfil còncau; il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per a 

permetre realitzar les operacions pròpies de l’activitat en perfectes condicions (les hores 

mínimes de llum en cada tipus d’animal es regula en l’annex); mesures d’insonorització 

adequades; i un control ambiental de plagues. Al darrer article d’aquest capítol, l’Article 

33 “documentació i identificació” obliga a tots els locals comercials a tenir un llibre de 

registres on hi consti l’origen, la identificació i la destinació dels animals; i a tots els 

establiments s’ha de col·locar en un lloc visible des del carrer, un cartell indicador del 

número de Registre de nucli zoològic i el telèfon de la Guàrdia Urbana. 

El segon capítol és més extens i consta de 12 articles. L’Article 34 “Animals objecte de 

l’activitat comercial” diu que només es podran vendre animals salvatges en captivitat 

que hagin estat criats en captivitat i que no siguin potencialment perillosos, a més, en 

l’establiment hi haurà d’haver-hi un cartell visible on hi consti que no s’aconsella la 

seva tinença degut als risc per a la salut i per a la seguretat. Tal i com també indica la 

llei 2/2008, els animals s’han de vendre desparasitats, lliures de tota malaltia i vacunats 

per totes les malalties que la entitat municipal estableixi.  

A l’Article 38 “Manteniment dels animals als establiments” consta que els animals es 

mantindran en adequades condicions higienicosanitàries i de benestar, i sota la 

responsabilitat d’un servei veterinari (les dades i signatura d’aquest servei ha de constar 

en el llibre de Registre). Segons l’article els animals han de col·locar-se a una distància 

no inferior a 1 metre de l’accés a l’establiment, en zones en què no puguin ser molestats 

ni visibles des de la via pública o des dels passadissos interiors dels establiments 

comercials col·lectius; fora de l’horari comercial, els establiments han de tenir les 

persianes baixades; la manipulació dels animals s’ha d’efectuar en zones de 

l’establiment adequades i personal que disposi del curs de cuidador/a d’animals; i 

finalment apunta que han de disposar dels productes alimentaris en perfecte estat de 

conservació. 

Seguidament trobem l’Article 39 referent a les “Condicions dels habitacles” segons el 

qual els animals que es troben en un habitacle no poden ser molestats pels que es troben 

en altres habitacles, i si un habitacle està situat damunt d’un altre es prendran mesures 

per impedir que es comuniquin els residus orgànics; el nombre d’animals de cada 

habitacle estarà en funció dels requeriments de cada espècie establerts a l’annex; dins de 

cada habitacle ha d’existir un lloc adequat per a què els animals puguin amagar-se quan 

ho necessitin; i tots els habitacles han de disposar d’un recipient pel subministrament 

d’aigua potable en abeuradors i menjar en menjadores. 
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L’Article 40 parla de la “Neteja dels habitacles”: els habitacles es netejaran amb la 

freqüència que especifiqui la memòria tècnica realitzada per un facultatiu veterinari; les 

deixalles se situaran en contenidors de tancament hermètic; els cadàvers d’animals 

hauran de ser disposats en contenidors de tancament hermètic pel seu trasllat a centres 

d’eliminació autoritzats. 

El següent article és el 41, que tracta les “Dades identificatives dels animals” i diu que a 

cada habitacle hi ha de figurar una fitxa en la que consti el nom comú i científic de 

l’animal; a més, cada establiment ha de disposar de fitxes agrupades per famílies 

d’animals, en les que consti les característiques dels animals que s’hi allotgin (mida 

màxima de l’individu adult, país i zona d’origen de l’animal, particularitats alimentàries, 

tipus i dimensió d’instal·lacions adequades, condicions de manteniment i sanitàries i de 

benestar necessàries, consells d’educació i procedència de l’individu fent constar si ha 

estat criat en captivitat o ha estat objecte de captura) signades per un veterinari. 

L’Article 42 “Espais reservats per a animals en procés d’adaptació i malalts”, com el 

nom indica obliga als establiments a tenir un espai reservat per als animals que estiguin 

en procés d’adaptació i un altre pels animals malalts. I els animals que pateixin alguna 

malaltia han de posar-se en quarantena i sotmesos a l’oportú control veterinari, i els seus 

habitacles hauran de ser netejats i desinfectats diàriament. 

A continuació trobem l’Article 43 referent al “Personal de l’establiment” i diu que el 

titular i personal ha de mantenir les condicions d’higiene i neteja personals adients; i 

que aquestes persones han d’haver superat el curs de cuidador/a d’animals. 

L’article 44 “Comprovants de compra” està relacionat amb el 41. En aquest es comenta 

que el comprador haurà de signar per duplicat una còpia de la fitxa a què fa referència 

l’article 41 lliurant-se una còpia al venedor i l’altra al comprador. A més, quan es 

formalitzi una compra i venda el venedor lliurarà un document acreditatiu de la 

transacció (en el qual hi haurà de constar l’espècie, raça, varietat, edat i sexe si és 

fàcilment determinable, codi i identificació, procedència, nom de l’anterior propietari si 

s’escau, número de nucli zoològic, controls veterinaris el qual ha estat sotmès, i 

responsabilitat civil). 

Finalment, el darrer article d’aquest capítol és el 45 “Condicions de lliurament dels 

animals”, segons el qual els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions 

que millor garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat (les condicions estan 

fixades en l’annex). 
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El següent apartat que interessa en l’estudi del benestar animal en els establiments de 

venda d’animals de la Rambla de Barcelona, és el ja citat Annex. Aquest és molt 

important perquè estableix les condicions concretes que s’han de complir. Està dividit 

en apartats segons els diferents tipus d’espècies animals: aus, petits mamífers, peixos 

d’aquari, rèptils, amfibis, taràntules i escorpins, i gats i gossos. Com ja hem dit, en 

aquest treball ens centrem en petits mamífers, aus i rèptils, per això són els únics 

apartats que tot seguit es resumeixen.  

El tercer apartar de l’Annex fa referència als rèptils; en primer lloc hi ha una descripció 

de les condicions generals en què s’han de tenir aquests animals, i seguidament exposa 

les condicions concretes segons les espècies concretes. 

1. Aigua:  

a) Tots els terraris disposaran d’una cubeta amb aigua neta, i disposaran de suficient 

espai per permetre que l’animal més gran pugui introduir-se completament a l’aigua 

sense dificultar la seva sortida. 

b)  La cubeta ha de netejar-se a diari i l’aigua del seu contingut serà lliure de clor. 

c)  La disposició de l’aigua i el sistema de degoteig s’adequarà a cada espècie en 

concret. En animals com camaleons s’ha d’instal·lar un sistema de degoteig i polvoritzar 

cada dia (ja que beuen així). 

d) Tots els recipients estaran assegurats de manera que cap animal els pugui tombar. En 

els aquaris i aquaterraris, s’ha de canviar ½ volum d’aigua cada 2-3 dies 

2. Aireig: 

a) Tots els receptacle tindran una bona ventilació però sempre evitaran corrents d’aire. 

b) Els terraris disposaran de dues reixes col·locades de manera oposada. Poden estar 

situades a la part inferior davantera i a la part posterior.  

c) Els aquaterraris disposaran d’una reixeta al lateral i/o la tapa i un difusor d’aire a la 

part aquàtica. 

3. Calefacció: 

a) Els aquaterraris que requereixin calefacció poden escalfar-se mitjançant un 

escalfador d’aigua. Si per la mida del receptacle o altres condicions es requerís una 

estoreta tèrmica a la part terrestre, aquesta es situarà fora de l’aquaterrari. 

b) Els terraris que requereixin calefacció poden utilitzar estoreta tèrmica o cable 

escalfador pel terra, tot humitejant la zona per tal d’evitar dessecament per calor. 

c) Si s’utilitza una estoreta, es situarà fora del terrari. 
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d) En el cas d’utilitzar cables, es situaran sota del substrat,col·locant una tela d’aïllant 

entre els cables i el substrat (perquè si l’animal s’enterra no contacti amb els 

cables).. 

e) Tots els sistemes de calefacció es poden combinar amb illes de llum càlides que 

s’han  de situar ben protegides dels animals ( es pot fer servir com a protecció una 

mosquitera metàl·lica). 

4. Humitat: 

a) El grau d’humitat sempre estarà en concordança amb els diferents tipus de terraris. 

b) En els aquaterraris, l’ús d’un difusor a la part aquàtica o d’un altre sistema que sigui 

tan efectiu, mantindrà uns nivells adequats d’humitats. 

c) Els terraris, a més, s’han de polvoritzar diàriament tantes vegades com sigui 

necessari er a mantenir el grau d’humitat necessari. 

d) La utilització dels típics higròmetres pot portar a errors; només els digitals són 

suficientment precisos. S’ha de disposar d’un de digitals per a poder verificar 

periòdicament el grau d’humitat dels terraris. 

5. Il·luminació: 

 

a) La il·luminació s’ha de proporcionar  per tubs fluorescents d’ampli espectre, encara 

que en el cas dels rèptils es poden proporcionar suplements de radiació ultraviolada 

segons les necessitats de cada espècie. 

b) Degut al continu avanç dels sistemes d’iluminació pels terraris, és convenient posar-

se al dia dels nous sistemes que ens ofereix el mercat per a millorar la instal·lació. 

c) És convenient que entre la bombeta d’ultraviolat i els animals, no hi hagi cap vidre 

ja que aquest absorbeix la majoria d’aquests raigs, encara que tot tipus de focus de 

llum ha d’estar fora de l’abast dels animals i a una distància prudencial. Si és 

necessari, es pot instal·lar un separador de reixa metàl·lica. 

6. Refugis:  

a) Tots els elements dels refugis han d’estar fixats per evitar que puguin caure pedres o 

altres elements i ferir als animals. 

7. Substrat: 

a) S’ha d’evitar la grava als aquaris, ja que els animals tenen moltes probabilitats 

d’ingerir-la al menjar, així com sorra del desert o fangs molt fins, per a terraris de 

molta humitat ja que s’adhereixen a les extremitats amb molta facilitat, creant un 

coixí que evita l’erosió de les ungles. 
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8. Higiene:  

a) L’alta temperatura i humitat afavoreixen l’aparició de fongs, per tant, la higiene 

externa de l’animal ha de ser òptima. Els receptacles s’han de reservar diàriament i 

retirar les restes de menjar, plantes mortes... Cada vegada que s’introdueixi una 

espècie nova a un habitacle, s’haurà de fer una neteja general. A més, no pot passar 

més de 3 mesos entre cadascuna de les neteges integrals i desinfeccions.  

9. Alimentació: 

a) Els ofidis que comparteixen terrari han de ser separats a l’hora de menjar, ja que 

corren el risc de que dos animals ataquin la mateix presa i acabin menjant-se entre sí. 

b) S’han de retirar les preses que no hagin estat ingerides, ja que el rèptil pot ser 

atacat per la nit per la mateixa presa, sobretot en el cas dels ofidis. 

c) S’ha de reposar l’aliment vegetal diàriament i netejar acuradament els 

receptacles que continguin menjar ja que les restes poden produir una colonització de 

fongs o bacteris, provocant infeccions. 

d) L’aliment s’ha d’introduir en el receptacle segons les preferències de l’animal, 

és a dir: per a les espècies diürnes, s’introduirà al matí, mentre que per a les nocturnes 

i crepusculars, el menjar s’introduirà al vespre. 

10. Transport postvenda: 

a) El transport postvenda sempre dependrà del tipus d’animal i de la quantitat 

d’animals. 

b) Els rèptils petits es transportaran preferiblement en sacs, capses o recipients 

destinats a tal efecte i que disposin d’orificis d’aireig suficients. 

c) Per als que ho precisin, se’ls assegurarà un grau d’humitat. 

d) Els de grandària mitjana i gran, així com les tortugues no aquàtiques, hauran de ser 

transportats en capses de fusta o plàstic apropiades. 

e) No es aconsellable introduir animals de diferents espècies en un mateix recipient, ni 

tampoc els que tinguin una diferència de grandària superior al 30% 

f) Després de la compra el comerciant advertirà al client que el temps de transport no 

pot excedir de les 3 hores per a que els animals no pateixin cap contratemps. 

g) En cas de que l’animal sigui molt àgil el comerciant ha d’explicar al client com 

actuar en cas de la fugida de l’animal a l’hora de desembalar. 

h) Cal desaconsellar a gent no experimentada de la venda d’animals de difícil 

manteniment en captiveri. 
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i) Si els animals son venuts en estat juvenil, es recordarà al comprador la grandària a 

que poden arribar els adults. 

Les condicions concretes del terra per a cada espècie es resumeixen en les taules 

següents: 

 

 Aquari per a 

tortugues d’hàbit 

aquàtic 

Aquaterrari per a 

tortugues d’hàbit 

entre el medi aquàtic 

i terrestre 

Terrari per a tortugues 

d’hàbit terrestre 

Espècies Chelus sp., 

Lissemys sp., 

Trionyx sp., 

Chelydra sp., 

Macroclemys sp. 

etc. 

Pseudemys sp., 

Chrysemys sp., 

Trachemys sp., 

Graptemys sp., 

Clemys sp., 

Mauremys sp., etc. 

Terrapene sp., Gopherus 

sp., Testudo sp., 

Agryonemys sp., 

Pseudotestudo sp., 

Kinixys sp., etc. 

Disposaran a 

la part 

aquàtica de: 

Filtre adequat, el 

nivell d’aigua ha de 

permetre que des 

del fons puguin 

treure el cap.  

Per a Lissemys i 

Trionix  al fons hi 

haurà sorra per a 

què es puguin 

enterrar totalment. 

Reixat d’aireig 

Hi haurà una pedra 

que els permeti 

sortir de l’aigua 

completament 

60-80% del total serà 

espai aquàtic, filtre 

adequat, l’espai 

d’aigua serà el doble 

de la longitud de la 

closca de la tortuga 

més gran. 

 

 

Disposaran a 

la part 

terrestre de: 

 Altura del doble de la 

longitud de la tortuga 

més gran. Una 

Cubeta d’aigua (mida 

mínima 1’5 cops 

l’animal), humitat 
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bombeta de 40 W a 

uns 20 cm. i que no hi 

pugui arribar l’animal 

adequada, una bombeta 

de 40 W a uns 20 cm. i 

que no hi pugui arribar 

l’animal 

Temperatura  Termòmetre fix que 

no sigui de mercuri. 

Entre 25 i 28ºC 

Termòmetre fix que 

no sigui de mercuri. 

Entre 24 i 28ºC (tant 

a la part aquàtica i 

terrestre) 

Termòmetre fix que no 

sigui de mercuri. 

Entre 24 i 28ºC de dia. I 

a la nit entre 5 i 8ºC 

menys. 

Mides 

mínimes de la 

part aquàtica 

50x30x30cm. 30x30x30 cm. 50x30x30 cm. 

Mides 

mínimes de la 

part terrestre 

 Entre un 20 i un 40% 

del total. 

 

Nombre 

d’exemplars 

màxim 

Totes les tortugues 

juntes no pot 

superar 1/5 part del 

seu fons 

Totes les tortugues 

juntes no pot superar 

2/3 parts de la zona 

terrestre 

Totes les tortugues 

juntes no pot superar 1/6 

parts de la superfície 

Taula 1 

 

 

 Terrari humit per a saures 

terrestres 

Terrari per a saures abrícoles 

Espècies Varanus niloticus, 

Tupinambis tequixin, 

Ctenosaura spp., Cyctyra 

spp., Ameiva spp. ... 

Iguana iguana, Basiliscus basiliscus, B. 

plumifrons, Hydrosaurus weberi... 

Disposaran 

de: 

Branques, pedres 

desinfectades que puguin 

ofereir refugi. 

Reixeta d’aireig i humitat 

elevada. 

Troncs abundants i de diferents gruixos, 

humitat saturant, reixeta d’aireig i 

cubeta d’aigua. 

Sistema de beguda per degoteig a la part 

alta del terrari. 
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Fluorescent d’espectre ampli 

i bombeta UVA. 

Temperatura  Entre 25 – 30ºC 

Termòmetre fix que no sigui 

de mercuri 

Entre 25 – 30ºC 

Termòmetre fix que no sigui de mercuri 

Mides 

mínimes 

80 x 50 x 60 cm. 80 x 50 x 50 cm. 

Màxim 

d’exemplars  

Per a les mides anteriors, de 

8 a 9 exemplars, de fins a 15 

cm. el més gran.  

O de 4 a 5 exemplars de fins 

a 22 c. el més gran. 

Per a les dimensions anteriors, fins a 6 

exemplars de fins a 10 cm. de llargada 

(cap i cos) o fins a 2 exemplars de 20 

cm. de llargada (cap i cos). 

Taula 2 

 

 

 

  Ofidis de medi 

entre el 

terrestre i 

l’aquàtic 

Terrari àrid per 

a ofidis 

terrestres 

Terrari humit 

per a ofidis 

terrestres 

Terrari per a 

ofidis enfiladors 

Espècies Natrix sp., 

Nerodia 

fasciata, 

Herpeton 

tentaculatum, 

etc. 

Psammophis 

sp., Eirenis sp., 

Coluber sp., 

Heterodon sp., 

Eryx sp., etc. 

Epicrates 

cenchira, 

Lampropeltis 

triangulum, etc. 

Corallus caninus, 

C. enhydris, Boa 

constrictor, 

Dasypeltis 

scaber, Python 

regius, etc. 

Disposaran a 

la part 

aquàtica 

Profunditat 

d’uns 12cm., 

filtre adequat.  

   

Disposaran a 

la part 

terrestre 

Pedres i 

objectes que 

ofereixin 

refugi, humitat 

Substrat 

suficient per a 

enterrar-se. 

Pedres i objectes 

Humitat 

saturant. 

Cubeta d’aigua. 

Reixeta 

Branques 

desparasitades 

per tot el terrari, 

humitat saturant, 
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saturant, 

reixeta 

d’aireig. 

que ofereixin 

refugi, humitat 

saturant, reixeta 

d’aireig. Cubeta 

d’aigua 

d’aireig. 

Refugis. 

Substrat turbós 

o terra vegetal 

cubeta d’aigua, 

reixeta de 

ventilació,   

Temperatura Termòmetre 

fix que no sigui 

de mercuri. 

Entre 26 i 29ºC 

a l’aigua. Entre 

26 i 32ºC a la 

part terrestre 

Termòmetre fix 

que no sigui de 

mercuri. 

Entre 26 i 31ºC 

Termòmetre fix 

que no sigui de 

mercuri. 

Entre 26 i 30ºC 

Termòmetre fix 

que no sigui de 

mercuri. 

Entre 26 i 32ºC 

Mides 

mínimes 

1 x 0’5 x 0’5 

de la llargada 

de la serp 

 

1 x 0’5 x 0’5 de 

la llargada de la 

serp 

 

1 x 0’5 x 0’5 de 

la llargada de la 

serp 

 

2,3 x 0’5 x 1 de 

la llargada de la 

serp 

 

Nombre 

d’exemplars 

màxim  

Mides anteriors 

per a 2 

animals. 

Per cada 

animal afegit 

augmentar un 

20% el terrari 

Mides anteriors 

per a 2 animals. 

Per cada animal 

afegit 

augmentar un 

20% el terrari 

Mides anteriors 

per a 2 animals. 

Per cada animal 

afegit 

augmentar un 

20% el terrari 

Mides anteriors 

per a 2 animals. 

Per cada animal 

afegit augmentar 

un 20% el terrari 

Proporció 

aigua/terra 

Espècies 

totalment 

aquàtiques serà 

75% d’aigua. 

La resta 25% 

   

Taula 3 
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La cinquena part de l’annex parla de les aus. I segons l’ordenança: 

1. Els animals han de tenir un lloc que els permeti aïllar-se de la vista de les 

persones (pantalles, nius, caixes) 

2. Les gàbies compliran les condicions següents: 

a) Han d’estar situades en llocs clars i amb circulació d’aire 

b) Han de ser de superfície bàsicament rectangular. L’alçada mínima serà de 70cm. 

Així mateix, han de fer difícil l’evasió. Cal preveure mecanismes que excloguin la 

fugida durant la manipulació 

c) Les de superfície fins 1m2 han de tenir una cara, com a mínim, que no permeti 

l’observació. 

d) El material de l’enreixat no pot estar oxidat. La seva amplada i solidesa s’ha 

d’ajustar a les dimensions de les aus que conté. 

e) El recobriment de terra ha de ser adequat a cada espècie. No està permesa la 

utilització de sorra mineral per a gats. 

f) Les barres de suspensió no han de ser metàl·liques i han de tenir diàmetres 

adaptats a les mides dels animals. Hi hauran dues barres intercanviables com a 

mínim. 

g) Les aus han de tenir la possibilitat de banyar-se o, altrament, han de ser ruixades. 

h) La base de la gàbia ha de ser rectangular. La rodona està permesa a partir d’1 m. 

de diàmetre, i alçada mínima de 70 cm. Cal preveure mecanismes que excloguin la 

fugida durant la manipulació. 

3. Només es poden socialitzar entre elles espècies de mides similars i que 

s’avinguin.  

4. Els psitàcids no es poden socialitzar amb els no psitàcids. Les guatlles només 

poden ser mantingudes amb altres aus quan puguin disposar de gàbies de grans 

dimensions. 

5. Les aus només poden ser exhibides en zones apartades de la botiga sota la 

vigilància del personal i observades per part del client des d’una sola banda. 

6. La intensitat de llum ha de correspondre a 200 lux com a mínim i cal garantir-

la durant 10 hores. 

7. La temperatura en general s’ha de mantenir entre 15 i 25 ºC. 

8. No està permès el recobriment amb sorra en el cas de les aus que mengen tou 

(pasta). Però les aus terrestres (guatlles...) han de tenir la possibilitat de gratar 

la terra. 
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9. L’habitació dels animals ha d’estar organitzada de manera que els ocells 

evadits puguin ser recuperats fàcilment. 

10. Les aus s’han de treure de les gàbies causant-les el mínim dany possible. 

Només estan permeses les trampes de captura de malles fines.Els contenidors 

de transport han de ser enfosquits i amb bona ventilació. Els ocells petits 

poden ser transportats amb contenidors de cartró; en canvi, les aus grosses cal 

un contenidors de transport fet de material estable. 

11. Cal adaptar el menjar a les necessitats naturals de les respectives espècies 

d’ocells: insectívors o menjar tou. L’estructura del menjar ha de ser adequada 

a la grandària corporal de l’ocell. S’ha d’oferir alimentació suplementària. El 

menjar que ha estat elaborat ha d’estar en perfectes condicions. No és suficient 

una dieta feta exclusivament a base de menjar preparat. 

12. Les espècies exòtiques granívores i fringíl·lids han de ser alimentats 

regularment amb verdures i fruita. En papagais de cua llarga el menjar ha de 

ser adequat a la grandària corporal de cada exemplar. Regularment se’ls hi ha 

d’oferir fruita, verdura i material per rosegar. Un cop per setmana se’ls ha de 

subministrar proteïna animal (insectes i pasta d’ou). Els que tenen dietes 

específiques (lloros, llorets de la figuera...) se’ls ha de proporciona la dieta 

corresponent. Els lloros australians i els del sudest asiàtic cal administrar-los 

unes farinetes especials per a ells (tenen una dieta específica entre els 

papagais). També cal donar-lo fruita i ocasionalment menjar viu. Aquests 

animals no es poden vendre sense avisar al client de les particularitats de la 

seva alimentació (ja que no es poden mantenir amb llavors). No s’admetrà la 

venda d’animals amb deformitats físiques producte de manipulacions 

genètiques o d’altres tipus que perjudiquin la qualitat de vida de l’animal. 

13. Seguidament aquest text legislatiu ens dóna un llistat per a determinar la 

densitat màxima d’animals (MaxD) segons la grandària mínima de la gàbia 

(GMB), relacionant-ho amb la llargada (L), profunditat (P) i alçada (A) de 

l’habitacle. 

Finalment, el sisè apartat ens explica totes les condicions de tinença, manteniment, 

venda i transport de petits mamífers. 

1. Les gàbies han d’estar construïdes de materials que no puguin ser rosegats 

pels animals. 

2.  S’instal·laran elements que puguin substituir els caus i material per rosegar.  
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3. Per tal de mantenir el ritme dia/nit d’aquests animals cal que les 

instal·lacions comptin amb llum orientador, espais enfosquits i intensitat 

lluminosa adient a cada espècie. 

4. Els petits mamífers i els ocells han d’estar separats o protegits de molèsties 

mútues. 

5. Cal que el material de les gàbies no pugui produir ferides als petits mamífers 

que hi són allotjats. Cal garantir una suficient circulació de l’aire. L’enreixat 

ha de ser fabricat amb material antioxidant. S’ha de garantir la suficient 

circulació d’aire.  

6. L’amplada entre barrots ha d’excloure la possibilitat que els animals hi 

quedin enganxats, i per als petits mamífers escaladors cal que les reixes 

siguin entrecreuades transversalment. 

7. El sòl i el recobriment han de ser mantinguts constantment nets i secs (ja que 

poden comportar un greu problema higiènic). El material utilitzat ha de ser 

absorbent i no perjudicial per a la salut de l’animal (els adobs de torba i la 

sorra mineral per a gats no són adequats). 

8. El farratge sec no pot ser utilitzat com a recobriment per als conills o 

conillets d’Índies ("cobayes"), se’ls hi ha d’oferir en una grípia com a menjar 

essencial en una forma qualitativament enriquidora. 

9. Durant la fase de calor (10-12h), cal que els petits mamífers crepusculars o 

nocturns, disposin d’espais adequadament enfosquits perquè s’hi puguin 

retirar. Els animals albins no han de ser exposats a un raig de llu directe i 

enlluernador, perquè, en cas d’alta intensitat de llum, aquests petits mamífers 

desenvolupen canvis d’estructura pilosa i una elevada producció hormonal. 

10. Aquests animals han de ser agafats amb molta cura i tranquil·litat. Tots els 

contenidors de transport han de ser enfosquits i ben ventilats. Els contenidors 

de cartró sense altres embolcalls només s’han d’utilitzar per al transports 

curts. 

11. El cas dels petits mamífers més habituals als comerços, cal mantenir-los a 

una temperatura adient a cada espècie. La humitat relativa a les zones de 

permanència dels animals ha de situar-se entre el 55% +/- 15%. Els animals 

no han de ser exposats gaire temps ni per sota del 40% ni per sobre del 70%. 

A causa de l’alta necessitat d’oxigen i per a evitar el polsim de l’escalfor, cal 

que es disposin dues superfícies d’entrada d’aire que garanteixin la 
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circulació sense corrents. Cal que hi hagi en aquestes zones entrades d’aire 

situades a 8-10cm. d’alçada perquè s’originen altes concentracions de 

matèries perjudicials especialment al voltant dels cossos, a causa dels orins 

concentrats i la pudor que emeten. 

12. Cal facilitar de forma addicional informacions sobre el ritme d’activitat 

(activitat diürna/nocturna) així com les respectives conductes socials 

(sociable/solitari). 

a) Activitat diürna: conillets d’índies i conills. 

b) Activitat diürna i nocturna: rates, ratolins i jerbus 

c) Activitat crepuscular i nocturna: xinxilles, hàmsters i esquirols ratllats 

(activitat principal de matinada) 

13. No es poden mantenir juntes espècies agressives entre elles. Les sociables 

només es poden mantenir en solitari en casos eventuals. 

14. Només poden estar junts petits mamífers d’una espècie. Excepció: conills 

joves amb conillets d’índies joves. 

15. Per tal d’evitar embarassos indesitjats es mantindran separats els mascles 

púbers de les femelles. Cal advertir al client que compri una femella de la 

possibilitat d’embaràs. Els animals joves seran oferts als clients a partir 

d’una edat en què es vegi adient separar-los de la mare. També és necessari 

proporcionar al comprador informació addicional sobre el ritme d’activitat 

(diürna/nocturna) i conductes socials. 
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En aquest apartat, també s’expliquen condicions específiques de cada espècies que es 

resumiran a les següents taules: 

 

 Conills nans Conillets 

d’Índies 

Hàmsters Ratolí 

Conducta 

social 

Només es 

mantindran en 

solitari 

animals adults 

amb conducta 

no social i les 

llebres 

femelles 

Mantenir 

en grup  

Mantenir en solitari 

els hàmsters daurats 

púbers. En parella 

els hàmsters nans 

adults 

Mantenir en grup 

famílies 

Dimensions 

de la gàbia 

80x50x50 cm. 80x50x50 

cm. 

40x50x50 cm. 40x50x50 cm. 

Densitat 

màxima 

Un animal 

adult o 5 de 

joves 

4 adults o 8 

joves 

1 o 2 adults i fins a 

10 joves 

15 adults 

Equipament Cau per 

dormir-hi 

amb terrat i 

menjadora 

Cau per 

dormir-hi i 

menjadora 

per al 

farratge 

Cau, caseta, 

material 

d’encoixinament, 

roda giratòria, 

instruments 

d’escalada, arrels, 

escorça i sorra 

Caseta, roda 

giratòria, material 

d’encoixinament, 

instruments 

d’escalada i tubs 

per amagar-se 

Taula 4 
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 Rata Xinxilla Esquirols 

ratllats 

Jerbu 

Conducta 

social 

Parelles del 

mateix sexe o 

grups amb 

només un 

mascle 

Fins a la pubertat 

en grup, després 

en parelles 

Joves en grup, 

els adults sols 

Fins a la 

pubertat en grup, 

després en 

parelles 

Dimension

s de la 

gàbia 

80x50x50 cm. 100x50x50 cm. 100x50x50 80x50x50 cm. 

Densitat 

màxima 

6 adults 1 parella o 4 

joves 

1 adult o 5 

joves 

1 parella o una 

cadellada 

Equipamen

t 

Casetes, 

material 

d’encoixinamen

t, distribució 

tridimensional 

Tridimensionalita

t, post de fusta a 

diferents alçades, 

pedres planes, 

tubs, pedres de 

formigó lleuger,  

sorra i ubicació 

tranquil·la 

Post, casetes, 

arbre, material 

d’encoixinamen

t, roda giratòria, 

enreixat 

encreuat. 

No vendre com 

a alternativa a 

conills, 

xinxilla... ¡no 

són animals per 

acariciar! 

Casetes, roda 

giratòria, tubs, 

material 

d’encoixinament

, sorra, 

tridimensionalita

t, lloc escalfat 

(20ºC) 

Taula 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

2. Articles de Premsa 

 

La venda d’animals a les rambles ha estat des de sempre un tema de controvèrsia i que 

sovint a desencadenat polèmiques. Aquestes parades on es venen ocells, rèptils, 

mamífers, entre altres,  daten de fa més de 150 anys,  i depenen actualment del mercat 

de la Boqueria. Des de llavors, hi ha hagut modificacions pel que fa a les instal·lacions, 

però és ara quan el canvi i la renovació d’aquestes és més necessari. Tot i així, la seva 

antiguitat fa que, per a molta gent, siguin emblemàtiques, un símbol tant de la rambla 

com de la pròpia ciutat.  

Segurament va ser amb l’entrada en vigor de la Llei Catalana de protecció animal 

22/2003 i de l’Ordenança Municipal de protecció dels animals de L’ajuntament de 

Barcelona, sumat a una sensibilització creixent de la societat pels drets dels animals, 

que s’ha desencadenat més ressò mediàtic del conflicte entre partidaris i detractors de 

les parades d’animals de la Rambla. 

Per una banda, cal tenir present el fet que l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de 

la Rambla va emprendre l’abril de 2007 un projecte per fer de la Rambla patrimoni 

intangible de la humanitat per  la UNESCO1. Aquesta candidatura és recolzada tant per 

l’Ajuntament com per la Generalitat, hi ha d’aconseguir el recolzament de l’estat perquè 

serà aquest el responsable de presentar la candidatura a la UNESCO. Això fa que per 

part de les entitats i l’administració hi hagi un interès per netejar la imatge de la rambla, 

i no convé que hi hagi polèmiques obertes.  

Paral·lelament l’Ajuntament crea un pla de reforma de la rambla, on entre altres 

propostes es planteja reconvertir el tipus de comerç, menys dedicat al turisme i oferir 

productes de qualitat, disminuir la delinqüència de la zona, i tancar les parades 

d’animals ja que es troben al marge de la llei.  

És en aquest darrer punt amb el que es centra el nostre treball, i és d’on neix el conflicte, 

ja que, inevitablement, tots els comerciants que es dediquen a la venda d’animals a la 

rambla, veuen perillar el propi negoci i la possessió de la parada. Aquest bàndol doncs 

es posiciona en contra del tancament d’aquests comerços, i els arguments utilitzats estan 

basats en el fet que són uns establiments centenaris, que formen part de la tradició, que 

no incompleixen la llei perquè tenen una condició d’excepcionalitat, i pels interessos 

econòmics personals (si es tanquen es queden sense fonts d’ingressos) 

                                                 
1 Veure annex 1 
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Les onze parades d’animals de la Rambla depenen d’una antiga concessió que els 

permet exposar animals de caça vius, sobretot de ploma, conills i d’altres del receptari 

gastronòmic local, que no cabien dins del mercat de la Boqueria. D’aquí que encara avui 

depenguin de l’Institut Municipal de Mercats, i els venedors sostenen que la concessió 

va esdevenir vitalícia al complir cent anys, tot i que l’Ajuntament afirma que no hi ha 

concessions vitalícies. 

L’Ajuntament és del parer que la funció d’aquests establiments ha canviat, així com la 

societat i la llei, i que per tant, han de complir la Llei Catalana de Protecció dels animals 

que obliga als establiments a tenir una qualificació de nucli zoològic que atorga la 

Generalitat que no tenen i a la qual l’Ajuntament s’hi oposa.  

Per altra banda, hi ha un seguit d’associacions que treballen per la defensa dels animals 

que han empès campanyes en contra d’aquest fet. Aquestes associacions al·leguen que 

les parades estan incomplint la llei des del 2003, que els animals es troben en 

insuficients condicions de benestar i exigeixen el seu tancament immediat.  

 Les protestes en contra la venda dels animals no és una qüestió únicament actual sinó 

que ja al 1970 trobem una ciutadana escrivint a La Vanguardia una carta al director 

reclamant millors condicions pels animals de les parades.2 

Pel que fa doncs a la venda d’animals a la Rambla hi ha diferents posicionaments 

segons interessos econòmics, turístics, socials, polítics, i legals.  

A continuació, intentarem fer un recull cronològic de premsa de les diferents opinions 

d’entitats, polítics, comerciants, particulars, i les intentarem distingir entre aquelles que 

són a favor de manteniment d’aquests llocs de venda, les que es consideren en contra, i 

les que adopten una postura reformista, pretenem així entendre els arguments de cada 

bàndol i comprendre’n la situació actual. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Veure annex 2 Text 2: “Más atención para los animales”, 30/12/1970 la vanguardia 
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Cronologia dels fets3: 

1988 

-Primera llei de benestar animal en la venda d’animals: Llei 3/1988 de 4 de març, de 

protecció dels animals. 

1999 

-Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment 

dels animals de companyia 

2002 

- El president del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, 

proposa un nou pla d’usos per la Rambla de Barcelona que inclogui la prohibició de la 

venda d’animals. 

2003 

- L’any 2003 es va elaborar la primera llei extensa i completa, la “Llei 22/2003, de 4 de 

juliol, de protecció dels animals”. 

- El plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en la sessió del 22 de 

desembre de 2003 va aprovar la “Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda 

d’animals” que va entrar en vigor el dia 10 de gener de 2004 (l’endemà de la seva 

publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 

2004 

-Entra en vigor la nova ordenança municipal 

-Inici negociacions entre propietaris i administració.  

2005 

- L’ajuntament prorroga el compliment de l’Ordenança Municipal de Barcelona que 

prohibeix l’exhibició dels animals als aparadors per evitar la compra compulsiva. 

- ADDA (associació per la defensa dels drets dels animals), inicia una campanya pel 

tancament dels llocs de venda d’animals de les rambles. A més presentà una projecte 

que va ser guanyador d’un concurs d’idees per substituir les parades de venda 

d’animals i proposaven enlloc d’aquestes uns panells interactius que oferissin als 

turistes i als ciutadans informació sobre la ciutat, premiat amb 6.000€ 

- El 28/10/2005 ajuntament comença a obrir uns expedients informatius a les parades 

per fer saber que incompleixen les ordenances municipals, i volen reunir-se amb cada 

                                                 
3 Tota informació extreta del recull de l’annex 2. 



 26

un dels afectats per buscar una solució, que passa per acceptar una indemnització o 

canviar d’activitat. 

Opinions: 

- El venedor Mariano Arumí, 40 anys venent animals a les rambles,  diu: “no podem 

anar-nos-en perquè llavors, com ens guanyaríem la vida? Tractem millor els animals 

que molts d’aquells ecologistes que volen tancar-nos.” 

- La venedora Mònica Trias assegura desconèixer que se’ls hi hagi obert un expedient i 

afirma que “qui incompleix la normativa és l’Ajuntament ja que nosaltres tenim una 

concessió”. 

2006 

- L’Institut Municipal de Mercats, dirigit per Jordi Portabella, segon tinent alcalde, vol 

que els establiments estiguin tancats al gener de 2007. Jordi Tolrà, el portaveu, explica 

que se’ls hi dóna l’oportunitat de presentar propostes d’alternativa als propietaris del 

negoci i que tenen de termini fins Nadal per presentar-les. 

- Al mes de març un dels 12 establiments de venda d’animals és reconvertit a punt 

d’informació turística. 

- Els venedors recullen 40.000 firmes per seguir venent animals a la Rambla. 

- AnimaNaturalis inicia protestes. A l’octubre el seu director, Francisco Vàzquez, 

s’engabia a les rambles en senyal de protesta. 

- El president de l'Associació d'Amics i Comerciants de la Rambla, Ignasi Torralba, és 

partidari de mantenir les parades, mentre que des de l'Institut Municipal de Mercats 

s'aposta pel diàleg.” 

- Jordi Torradas, gerent de l’Institut Municipal de Mercats, explic que en una reunió feta 

al desembre de 2006 els ocellaires van presentar una proposta de reconvertir la meitat 

dels llocs de venda a altres productes, mantenint la venda d’animals a l’altra meitat. 

- Els productes nous de venda estan per decidir, i ha de ser aprovat per l’Institut 

municipal de Mercats. No es poden vendre productes d’alimentació ja que la seva venda 

al carrer també està prohibida. 

- Tres d’onze parades no obren ja a la matinada perquè no els hi compensa. 
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Opinions: 

-Trias diu que fan la proposta perquè no se’ls hi acusi als venedors de “trencar una 

tradició barcelonina tan arrelada”.   

2007  

- La pressió popular i el president del Mercat de la Boqueria, Manel Ripoll, permet el no 

tancament com estava previst 1 de gener de 2007 possibilita una obertura a les 

negociacions. 

- 02/03/2007 Recta final de negociacions. Sembla que dins del canvi que afronta l’eix 

turístic de les rambles que en un any estrenarà paviment i noves terrasses, no s’inclou la 

supressió dels llocs de venda d’animals, sinó que es mantindran entre un terç i la meitat 

és a dir entre 3 i 6 parades. 

- 25/05/2007 7 activistes d’AnimaNaturalis es tornen a engabiar prop de l’estació de 

metro de Drassanes amb cartells “no més animals en gàbies” per buscar el ressò 

mediàtic. Altres activistes recullen firmes i informen a la gent de les condicions en que 

viuen els animals que incompleixen l’ordenança municipal, i s’envia una carta a 

l’alcalde Jordi Hereu dient que la venda d’animals s’hauria d’haver acabat fa anys, que 

“es tracta d’un carrer inadequat perquè és un lloc molt transitat que manté els animals 

permanentment espantats i a més en cap altre país desenvolupat es venen animals en 

aquestes condicions tant lamentables”. Explica l’escrit que hi ha molts animals en una 

mateixa gàbia, exposats a les condicions climatològiques durant dia i nit, a més de ser 

un carrer on es realitzen “celebracions per festes populars o victòries esportives” 

- L’organització declara que “ la venda d’animals vulnera L’ordenança de Barcelona, ja 

que els llocs han de tenir un mínim de 40m2, els recintes han d’estar insonoritzats i els 

animals no poden estar exposats a la via pública.” 

- A partir del 15 d’agost l’organització es manifesta cada dijous a les 11:30 del matí. 

- 05/08/2007 Els venedors volen seguir venent animals  al passeig de la Rambla. 

Actualment són 5 propietaris per les onze parades, la dotzena parada la va comprar 

l’ajuntament per 54.000€ i s’hi va instal·lar un punt d’informació. El futur de les 

parades i del conjunt del carrer ho haurà d’afrontar la nova regidora de Ciutat Vella 

Itziar González. Els venedors segueixen recollint firmes emparant-se amb la tradició i la 

necessitat de mantenir les “imatges de sempre” de l’avinguda alhora que aspira a ser 

patrimoni de la Humanitat.  
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- Mercats de Barcelona i Ajuntament tancaran 7 de les onze parades d’animals de la 

Rambla. 4 passaran a vendre articles artístics y tres seran indemnitzades.  Les quatre 

restants vendran animals però hauran d’efectuar unes reformes de les seves 

instal·lacions. L’Ajuntament ofereix 102.000€ mentre que comerciants reclamen 

150.000€ d’indemnització (més del que es va pagar per la dotzena parada però, en 

carni,les parades de la Boqueria es traspassen per 300.000€). 

 

Opinions: 

- Hel·lena Escoda, portaveu d’AnimaNaturalis declara  que “Els animals han de suportar 

el soroll, la pol·lució, i viuen en condicions molt dolentes”. Ella diu que no vol 

boicotejar els negocis però que deixin de vendre animals “A les Rambles es pot vendre 

qualsevol cosa sempre hi ha gent”. 

- Mònica Tries considera les manifestacions “ridícules i vulgars” i que amb el canvi de 

govern a les eleccions ja es veurà que passa, ja que al setembre reiniciaran les 

negociacions amb l’Ajuntament. Assegura que en aquest moment “ les llicències estan 

en regla i ningú incompleix la llei”. 

- els venedors creuen que difícilment es poden acollir a la nova normativa perquè no 

tenen ni els metres suficients ni deixar de tenir-los exposats, no poden insonoritzar les 

parades, els animals dormen al seu interior i passen fred, calor, etc. Però el portaveu del 

col·lectiu José Cuenca assenyala que veuen bé que continuïn la meitat dels establiments 

i que l’altre meitat es transformi en algun altre tipus de negoci i que estan pendents de 

quines opcions comercials els hi dóna l’Ajuntament. 

- L’Ajuntament admet que hi ha raons històriques per la continuïtat d’aquests 

establiments ja que porten més de 150anys, però que es mantingui amb menys 

proporcions. Proposen mantenir un terç, l’altre canviar de producte de vendre (a escollir 

entre llibres, entrades d’espectacles, articles culturals o tèxtils) i l’altre terç indemnitzar-

los perquè abandonin el lloc. Però les concessions són molt antigues (anteriors als anys 

70) i les pretensions econòmiques dels afectats són milionàries ja que es tracta del carrer 

més transitat de la ciutat. 

2008 

“Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció d’animals 

- 15/05/2008 el Col·legi de veterinaris de Barcelona escriu un comunicat on diu que els 

llocs de venda no acompleixen la normativa de protecció dels animals de Catalunya. En 
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aquest comunicat proposen una remodelació de les parades i estableixen les condicions 

sanitàries per la venda. Una de les principals deficiències són les estructures 

metàl·liques de les gàbies, que és poc adequada per aïllar els animals del fred i de la 

calor, sobretot  quan els llocs estan tancats. També apunten que hi ha massa animals per 

gàbia i que la col·locació d’aquestes gàbies a nivell de terra provoca estrès a l’animal. 

L’ajuntament no ha volgut difondre res més del seu contingut. 

- L’Ajuntament difon l’informe dels veterinaris amb comptagotes i aportant una sèrie 

d’interpretacions que no han agradat al propi Col·legi. El col·lectiu de venedors 

d’animals de la Rambla es queixa d’haver-se assabentat de les conclusions de l’informe 

a través de la premsa i esperen ser cridats per l’administració perquè se’ls informi de la 

situació. 

- 20/05/2008 El nou tinent alcalde i conseller de Promoció econòmica, Jordi William 

Carnes,  és partidari d’adaptar les paradetes a la normativa, seguint les recomanacions  

del col·legi de veterinaris el més aviat possible”, mentre que Portabella,, president del 

grup municipal ERC,  que quan era al govern, amb la nova Ordenança municipal al 

2004,  és qui va iniciar el procés per tancar les parades,  creu que l’adaptació de les 

paradetes suposaria “una transformació estructural de tal magnitud incompatible amb 

l’ús de passeig central de la Rambla.”  

- 28/11/2008  Ple municipal on es preveu l’aprovació, amb vots a favor de tots els grups 

en excepció del PP, de les noves ordenances de mercat on s’obligarà a resoldre la 

situació il·legal dels llocs de venda d’animals. Es preveu que d’aquí a un any  aquests 

llocs desapareixeran o quedaran reduïts a la meitat. La al·legació s’ha vinculat a 

l’ordenança de mercat i la protecció dels animals.   

S’han  d’adequar a la normativa i tenir un mínim de 40m2,  per complir aquesta llei 

l’ajuntament preveu deixar uns dos llocs de venda.   

 

Opinions: 

- Jordi Portabella, president del grup municipal ERC, demana al govern municipal que 

obri expedients llocs de venda d’animals de les Rambles que no compleixin la Llei de 

Protecció dels animals ni l’Ordenança municipal que regula aquest sector. 

- CIU i PP pensen que l’ajuntament ha de fer una excepció de la llei per permetre la 

continuïtat d’aquests llocs de venda d’animals, mentre que ERC i ICV opinen que les 

parades són inviables. 
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- Els comerciants consideren que és un” element identificatiu” de la Rambla. Mònica 

Tries, propietària  comenta: “ Fa vuit anys ens van obligar a canviar l’estructura dels 

llocs. Ara tancaran els nostres negocis quan encara estem pagant la inversió”.   
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2a FASE 

Un cop introduïts en la present problemàtica, amb la llei a la mà, i coneixent els fets 

més rellevants relacionats amb les parades de venda dels animals de la rambla, ens 

plantegem un seguit de qüestions que intentarem aclarir en les següents fases del treball: 

- Realment incompleixen les parades de venda d’animals la llei? 

- Quins punts de la Llei fan que les parades es trobin en una situació d’il·legalitat? 

- Quins punts s’incompleixen de l’Ordenança Municipal? 

- Són correctes les aplicacions de les condicions de benestar dels animals?  Són 

acceptables les condicions amb que es troben? 

- Si actualment  haurien d’estar tancades, per què no s’aplica la llei?  

- Com es perfila el futur d’aquestes? 
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3a FASE 

1.Clients 

Els ciutadans tenen en aquesta problemàtica especial importància, ja que ambdós 

bàndols, defensors i detractors han buscat suport a la ciutadania per poder exercir 

pressió sobre les administracions. Així doncs trobem la població força dividida. 

Nosaltres d’aquest sector, però, el que busquem són respostes a qüestions de la llei que 

afecten a aquells ciutadans que compren animals a la rambla, ja que és únicament a 

través d’aquests que pots comprovar certs aspectes de la llei. Així mateix, també volem 

saber quins motius fan que escullin aquests establiments per la compra del seu animal i 

no triïn un establiment convencional, si estan assabentats de la polèmica i quina opinió 

tenen al respecte. 

A la Rambla es venen gran varietat d’espècies animals, nosaltres per no extendre’ns 

excessivament hem buscat persones que hagin comprat alguna au, rèptil o petit mamífer 

ja que són els grups animals que es venen amb més abundància. 

1.1. Model d’enquesta a clients de la Rambla: 

1. Animal que compra?  

2. Per quins motius escull la Rambla per la compra del seu animal? 

3. Quina documentació se li facilita amb la compra?( Origen, procedència, espècie, mida 

d’instal·lacions, mida màxima de l’adult, particularitats alimentàries, sanitat i mesures higièniques...firmat 

per un veterinari com esmena l’article 41 de l’Ordenança Municipal) 

4. Signa algun paper confirmant la transacció?(article  44 de l’Ordenança Municipal) 

5. En cas afirmatiu, en posseeix alguna còpia? 

6. Quines condicions sanitàries té l’animal al moment de la compra? Alguna 

garantía que l’animal està sa? 

7. El venedor li dóna recomanacions o informació necessària per tenir cura de 

l’animal a casa? Quines? (hàbits de l’animal, condicions climatològiques, alimentació, 

instal·lacions, maneig...) 

8. Es dóna a conèixer la mida que adquirirà l’animal adult? 

9. Com realitza el transport de l’animal fins a casa? Temps màxim de transport? 
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10. Ha tingut algun problema posterior a la compra? Ha fet alguna reclamació? El 

venedor a respost positivament? 

11. Està satisfet amb la compra? Tornaria a comprar-hi? 

12. Està assabentat de la polèmica enfront a l’existència d’establiments de venda 

d’animals a la Rambla? 

13. Creu que les condicions de benestar animal en que es troben són adients o 

acceptables? 

14. Es posiciona a favor o en contra del manteniment d’aquests establiments?   

 

1.2. Enquestes realitzades: 

 

Enquesta 1 

1. Iguana 

2. Vaig buscar en varies botigues d’animals i, o no en tenien, o les que tenien eren 

una mica grans, i a les rambles vaig trobar iguanes petites, que és el que volia. 

3. No em van donar cap tipus de documentació 

4. Res 

5. --- 

6. L’animal estava bé ( ja vaig mirar per tota la rambla abans de comprar la 

iguana que em va semblar més “sana”.). Però no tinc res que ho confirmés. 

7. Em va agrair la compra... poca cosa més.. 

8. A mi no em van dir res. 

9. Me la van donar amb la típica caixa de cartró, i vaig anar amb metro fins a 

casa. Devia trigar una mitja hora. 

10. Per sort no en vaig tenir cap. 

11. Si estic satisfet. Només tornaria a comprar-hi alguna cosa si estigués molt 

apurat perquè no ho trobés a enlloc més. 

12. Si, com a mínim el que ha sortit als mitjans de comunicació. 

13. Les condicions són pèssimes. Hi venen moltes espècies diferents i no totes 

necessiten les mateixes condicions, ni el mateix tracte. 

14. Totalment en contra. 
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Enquesta 2 

1. Conill  

2. Perquè és barat. 

3. Cap, de fet no sabia que fos obligatori.. 

4. No, cap. 

5. __ 

6. L’animal estava en bones condicions sanitàries, si més no aparentment. La 

gàbia estava més o menys neta i l’animal també.Em va dir que estaven bé els 

animals però no tinc cap garantía per escrit si és això el que et refereixes. 

7. Em va dir que al principi, com era petit, li donés només pelets y passat un temps 

canviés a barreja, que la gàbia que m’enduia era suficient, però de seguida em 

va quedar petita. 

8. No em va dir una mida concreta. Parla de que “no es farà molt gran”, però 

pensava que era un d’aquests conills nans, i en canvi va créixer bastant. Més 

tard vaig saber que m’havia de fixar amb les orelles i les potes per saber si 

creixien molt o no. 

9. Dins la gàbia que també vaig comprar i vaig fer el desplaçament amb tren d’uns 

35 min de durada. 

10. No vaig tenir cap problema fins que, al cap de dos anys, va agafar una diarrea 

molt intensa i va morir. El veterinària em va dir que estava molt estressat 

11. En part si, perquè si vas a comprar allà. ho fas sabent que no reuneix les 

característiques d’una botiga d’animals normal, que els animals no tindran cap 

mena de paper o control i que per tot això et pot sortir una mica més barat. 

Segurament no tornaria a comprar. Perquè a mi se’m va morir al cap de dos 

anys, però si ara comprés un animal m’agradaria tenir unes garanties de que no 

pateix cap malaltia, que s’ha vacunat, que s’ha criat en unes condicions 

correctes i que les condicions en les que viu a la botiga són normals. Però bé.. 

Mai se sap, potser algun dia passeges i veus un animal que t’agrada i acabes 

comprant-lo. 

12. Més o menys si. 

13. No, sobretot en determinades èpoques de l’any com són l’estiu y la tardor. 

 

15. Per mi els podien treure.  
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Enquesta 3: 

1. Canari 

2. Passejava amb els pares i vam comprar un ocell. 

3. Que jo recordi cap 

4. No 

5. ___ 

6. En general bones, se’l veia eixerit, cantava i tenia bon plomatge. 

7. No 

8. No, però era un ocell, tampoc calia que em digués que potser creixeria uns 

centímetres més 

9. En una caixa de fusta i amb metro. Uns 30 minuts. 

10. No 

11. Sí, però no crec  que en tornés a comprar. 

12. Bé, sé que les volen tancar, però se’n parla molt i no es fa res. 

13. No crec que siguin molt adients, hi ha molts animals en poc espai, passen fred, 

calor, i la majoria d’animals són força delicat. Passes per allà i acostumes a 

veure’ls tots apilats a un racó…Fan una mica de pena, realment estan molt 

malament. 

14. Que les tanquin ja si us plau. 
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Enquesta 4: 

1. Ratolí 

2. Per comoditat, havia de tornar cap a casa i em venia de pas ja que estan més a 

prop de l'estació 

3. Cap documentació 

4. No, no tinc res que confirmi que el vaig comprar allà. 

5. ___ 

6. Hi havia higiene, en la gàbia on era hi havia molts altres exemplars alguns més 

apagadets i prims que altres. Jo vaig triar-ne un que es veia espavilat. 

7. No, però ja n’havia tingut d’altres. 

8. No calia que ho digues. 

9. El vaig portar en una caixa de cartró, en tren , uns 30 minuts de viatge. Em feia 

una mica de por que em saltés al mig del tren la veritat. 

10. No  

11. Si em torno a trobar en la mateixa situació sí, per què no. 

12. Sí, bé uns volen que es tanquin i altres s’hi resisteixen, i l’ajuntament al mig, 

sembla que no s’hi vulgui mullar. 

13. No gaire, tot depèn del tipus d'animals que s'hi exposin, en el cas dels ratolins i 

ocells engabiats no li veig gaire problema, en canvi que hi hagin animals exòtics 

delicats o fàcilment perillosos no ho trobo gaire bé. 

14. Neutre, crec que potser no caldria tancar-les completament però si que 

restringiria el tipus d'animals que s'hi poden vendre i exposar. 

Enquesta 5 

1. Periquito 

2. A la meva germana i a mi ens feia il·lusió, i ens el van comprar. 

3. No ens van donar res 

4. No 
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5. ___ 

6. Tots els periquitos estaven apilotats en una gàbia, estava una mica brut, però no 

puc dir res més pel que fa al seu estat de salut. 

7. Ens va explicar el que li havíem de donar de menjar i cada quan, també cada 

quan netejar-lo 

8. No, però era un periquito, molt gran no es podia fer 

9. En una capseta de cartró amb forats, les típiques caixes de quan compres un 

ocell. Vam trigar una mitja hora 

10. El periquito no va durar molt, un any o així, era una mica boleta, així com 

plomós i estarrufat, no és que estigués gras. Però no vam reclamar. 

11. No, tots els ocells, hàmsters etc que he tingut després els he comprat en botigues 

decents, els animals fan molt més bona cara i tots m’han durat més. 

12. Sí,sé que hi ha la intenció de tancar-les o això es deia, hi ha associacions que 

recullen firmes perquè les tanquessin, però no sembla que hagi de canviar res, 

ells segueixen venent com fins ara. 

13. No,de cap manera.  

14. Tot i que reconec que són emblemàtiques, que formen part de l’encant de la 

rambla, i que de petita m’encantava veure tots els animalets, crec que els 

animals estan en condicions que deixen molt que desitjar i pateixen molt, i que 

promou l’adquisició de espècies il·legals, o d’espècies legals de manera il·legal. 

A més moltes persones compren amb irresponsabilitat perquè els hi ensenyen 

allà mentre passegen i estan de cap de setmana i sense preocupacions, i no son 

conscients que estan comprant una vida de la que s’hauran de fer càrrec tant si 

poden com si no, encara que creixin 1 metre, portin infeccions o mosseguin.  Tot 

això amb una total desinformació per part dels venedors sobre la mida de 

l’exemplar adult i tot el que necessiten per garantir el seu benestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

2.Comerciants 

Nosaltres, amb la categoria d’estudiants, no hem pogut fer estrictes entrevistes als 

venedors/propietaris dels quioscos de venda d’animals de la Rambla de Barcelona per 

dues raons: molt possiblement es negarien a respondre les preguntes compromeses, i a 

és la informació obtinguda no seria fiable. 

Amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’informació real, ens hem dirigit en els 

establiments, fent-nos passar per clients. A continuació reproduirem les converses. 

 

La primera conversa la vam establir amb la venedora d’una parada de tortugues: 

 

- Hola, bon dia. Voldríem comprar una tortuga. 

- Quines t’agradarien, d’aigua o de terra? 

- Les de terra com s’han de cuidar? 

- Requereixen poca feina. Heu de tenir una gàbia amb substrat i un focus de llum. 

- La gàbia ha de ser gaire gran? 

- El necessari, que es pugui moure’s una mica. 

- I de substrat ha de ser algun material especial? 

- No, pots utilitzar qualsevol cosa. 

- Per exemple... grava per a gats? 

- Sí, sense cap mena de problema. Sorra, grava per a gats... qualsevol cosa va bé. 

- I quan són adultes quan mesuren? 

- Com les més grosses que tinc aquí, Uns 25-30 cm. 

- D’acord, ja ens ho pensarem. Moltes gràcies. 

- A vostès. 

 

Com es pot observar en aquesta conversa, la venedora ens va comentar que per a 

mantenir tortugues de terra podem utilitzar grava per a gats sense cap mena 

d’inconvenient. La llei especifica i reitera que no es pot utilitzar grava per a gats en el 

manteniment de tortugues. 

 

 

 



 39

Una segona farsa de compra la vam realitzar amb un venedor d’aus. Volíem obtenir el 

informació sobre el transport d’aus de gran mesura (en aquest cas, una gallina): 

- Hola. Una pregunta. 

- Si, dime. 

- El meu pare vol comprar una gallina, però vivim a Tortosa. 

- ¿Y que problema hay? 

- Per emportar-nos la gallina, podem fer servir una caixa de cartró normal o cal algun 

recipient especial? 

- Qualquier cosa, una simple caja ya sirve. 

- Però d’aquí fins a Valls hi ha dos hores en cotxe, això no pot ser perillós per a 

l’animal? 

- Tranquila... hasta 48 horas aguantan. No les pasa nada, resisten mucho. 

- D’acord, doncs ja li comentaré al meu pare. Moltes gràcies. 

- Hasta luego. 

 

Pocs comentaris cal fer dels resultats obtinguts en aquesta conversa. Hi ha dos aspectes 

importants a destacar. En primer lloc, les aus de gran tamany s’han de transportar en un 

recipient dur i resistent, i una caixa de cartró no compleix aquestes condicions. I en 

segon lloc, la ordenança municipal diu que com màxim el transport d’un ocell pot durar 

3 hores; per això sorprèn la total naturalitat i tranquil·litat amb la qual el venedor ens va 

dir que fins a 48 hores no passa res. 

 

La tercera i darrera “falsa compra” la mantinguérem amb una venedora de hàmsters per 

esbrinar si respecten la conducta social d’aquest animal i si contemplen la possibilitat de 

gestacions no desitjades: 

- Hola, una pregunta. 

- Digues. 

- És que jo tinc un hàmster mascle i m’agradaria comprar una femella per a què no 

estigui sol. 

- Ostres, no els pots ajuntar, perquè s’atacarien. 

- Però vosaltres aquí en teniu molts de junts a la mateixa gàbia. 

- Perquè els tenim acostumats. 

- Així... si compro dos d’aquest no passa res? 

- Exacte, aquest no s’atacaran. 
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- I al barrejar un mascle i una femella tampoc es barallaran? 

- No. 

- D’acord, doncs ja m’ho pensaré. Moltes gràcies. 

- De res, a vostè. 

 

La legislació municipal, com ja s’ha explicat, comenta que en els establiments de venda 

d’animals no es poden tenir hàmsters mascles i femelles sexualment actius junts, perquè 

pots tenir gestacions no desitjades i pots vendre una femella gestant (sense saber-ho). 

Aquesta dependenta no era conscient d’aquest aspecte de la Ordenança Municipal. 
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3. Professionals 

 

Per tal d’enriquir el contingut del treball hem intentat entrevistar professionals del 

sector, però després de molts intents no hem aconseguit posar-nos-hi en contacte. 

A través d’Internet i de la via telefònica hem parlat amb diferents associacions, 

administracions... però tots ens “donaven llargues”. 

En començar el treball per tal de realitzar la cerca de la legislació, vam contactar amb 

diferents associacions per aconseguir consell i ajuda.  

Vam enviar correus electrònics als “Serveis Territorials a Barcelona” i als “Serveis 

Territorials a Girona” del “Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya”, i a més, també vam enviar un e-mail directament a aquest departament. 

També contactarem amb el “Col·legi de Veterinaris de Catalunya”. 

Cal remarcar que mai hem rebut contesta del Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Els 

respectius Serveis Territorials (SSTT) si que ens han respòs, concretament la veterinària 

dels SSTT de Girona, Sònia López Claessens, ens ha prestat molta ajuda en aquest 

àmbit. Per a la cerca de la legislació, també és d’agraïr la disposició que ens ha mostrat 

la Biblioteca de l’Ajuntament de Barcelona. 

Seguidament, com ja s’esmenta unes línees més amunt, vam intentar fallidament 

entrevistar algun professional. 

En primer lloc, vam contactar amb DEPANA, la “Lliga per a la Defensa del Patrimoni 

Natural” a través d’un veterinari especialista en etologia que havia treballat amb ells. 

Aquest veterinari ens havia comentat que DEPANA tenia un veterinari que estudiava els 

establiments de venda d’animals de la rambla de Barcelona. Però després d’insistir 

reiteradament, no vam aconseguir cap resposta. 

Amb aquest fi, tornàrem a contactar amb els SSTT de Barcelona i Girona. Només vam 

aconseguir que ens aconsellessin parlar amb l’”Agència de Salut Pública de Barcelona” 

(ASPB) que és l’encarregada de regular la fauna urbana i els animals de companyia. Ni 

la secretària, Mayla Jiménez, ni l’encarregat de Prensa, Manel Piñero, ens van prestar 

ajuda. 

Lògicament, també vam pensar que els professionals amb coneixements més 

interessants els podríem trobar a través del Col·legi de Veterinaris (ja que ells han fet 

informes per a l’ajuntament sobre aquest tema). Vam fer trucades telefòniques i enviar 

repetits correus, però ni tan sols vam aconseguir una resposta. 
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Per totes aquestes raons, no hem aconseguit fer cap entrevista a un professional del 

sector. 
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4a FASE 

 

Quan ja es coneix profundament la legislació, es pot procedir a inspeccionar si es 

compleix. I això és el que hem fet i explicarem a continuació. 

Hem examinat els quioscos de la Rambla de Barcelona per mirar si compleixen la 

normativa vigent, i els resultats han estat concisos.  

 

 

 
Un dels 9 establiments de venta d’animals de les rambles de Barcelona. 

 

 

Aquesta part la dividim amb 3 parts, la corresponent a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya, les qüestions generals de l’ordenança municipal i en darrer lloc l’annex 

d’aquesta ordenança. També s’ha tingut en compte que hi ha qüestions que es veu 

claríssimament si ho compleixen, però d’altres no tenim recursos per esbrinar-ho. 
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1.Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 

animals. 

 

Aquest text com ja s’ha explicat, tracta aspectes molt generals, i per això la compleixen. 

Tot i això, si que hem trobat diversos apartats que no podem saber si la compleixen. 

Aquesta llei obliga a “tenir un servei veterinari encarregat de vetllar per la salut i el 

benestar dels animals”. Aquest fet, no el podem saber amb certesa ja que si li 

preguntéssim al propietari de la botiga, no obtindríem la informació d’una font fiable; 

nosaltres com a estudiants, no podem aconseguir una font fiable d’informació. 

L’article 24 del capítol III d’aquest text diu que “s’han de vendre els animals 

desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que 

pateixin, ni els animals que es venen ni els seus progenitors, malalties hereditàries 

diagnosticables”. Això intentarem esbrinar-ho en les entrevistes que hem fet, i 

expliquem unes pàgines més avall. 

En el mateix article diu que “els professionals que hi treballin hi hagin de manipular els 

animals han d’haver fet un curs de cuidador/a d’animals”. Amb aquesta obligació ens 

passa el mateix que en les anteriors, no podem aconseguir una font d’informació amb 

alta credibilitat. 

 

2. Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i 

la venda d’animals (Aspectes generals) 

 

Aquesta ordenança municipal és molt amplia i concreta, i això implica que sigui més 

fàcil de decidir si la compleixen. Tot i això, també hi ha algun punt que no hem pogut 

esbrinar. 

En l’article 32, diu que l’establiment ha de tenir “estris per a la gestió de residus”, i en 

l’article 40 es comenta que “les deixalles se situaran en contenidors de tancament 

hermètic”. Aquests dos punts no podem saber del cert si ho compleixen, però sospitem 

que el vulneren, ja que l’espai del qual disposen aquests quioscos és molt reduït i se’ls 

hi fa molt complicat complir aquests dos articles. 
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En els aspectes generals d’aquesta ordenança municipal si que trobem diversos punts 

que incompleixen. 

Al inici del capítol III (Article 31) del text s’esmenta que la “superfície neta mínima de 

venda ha de ser de 40m2, i que l’extensió serà suficient per a què tots els animals puguin 

realitzar exercici diàriament”. Lògicament, aquest fet és impossible de complir per a 

aquest estil d’establiments. 

En el següent article (article 32) es comenta que la il·luminació (ja sigui natural o 

artificial) ha de ser suficient, i fa especial èmfasis que també s’ha de complir els 

diumenges i dies festius. Si es passeja un diumenge per la Rambla, es pot observar que 

els quioscos estan tancats, deixant els animals sense cap tipus d’iluminació durant més 

de 24 hores. 

L’article 38 “Manteniment dels animals als establiments” exposa que els animals han de 

“col·locar-se a una distància no inferior a 1 metre de l’accés a l’establiment, en zones en 

què no puguin ser molestats ni visibles des de la via pública”. Només fent una lleugera 

mirada a aquestes botigues, ens adonem que per les seves característiques no poden 

complir aquesta obligació. 

Per altre banda, l’article 39 referent a les “condicions dels habitacles” ens diu que en 

“cada habitacle ha d’existir un lloc adequat per a què els animals puguin amagar-se”. 

Aquesta fàcil mesura, hi ha molts habitacles que no la compleixen. 

Finalment, en els articles 41, que tracta les “Dades identificatives dels animals”, i el 44, 

que parla dels “Comprovants de compra” ens diu: “cada habitacle hi ha de figurar una 

fitxa en la que consti el nom comú i científic i característiques dels animals”. En cap 

cas, hem trobat habitacles on hi hagi el nom científic (s’ha d’aclarir que el nom comú en 

la majoria hi és present), tot i que algun dependent ha demostrat que coneix el nom 

científic de les espècies que ven.  

Aquests mateixos articles aclareixen que “comprador haurà de signar per duplicat una 

còpia de la fitxa a què fa referència l’article 41 lliurant-se una còpia al venedor i l’altra 

al comprador. A més, quan es formalitzi una compra i venda el venedor lliurarà un 

document acreditatiu de la transacció”. Hem estat presents en alguna compra, i hem 

pogut observar de primera mà que no es compleix en absolut aquesta part de la 

legislació. El comprador no rep cap informe ni cap fitxa, ni ha de firmar cap document. 

S’incidirà més en tots els afers relacionats amb el moment de la compra–venda en 

l’apartat del treball consistent en entrevistes a compradors. 
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3. Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda 

d’animals (Annex). 

 

3.1.Secció de rèptils: 

Primerament, respecte a l’aigua,  tots els terraris disposaran d’una cubeta amb aigua 

neta, i disposaran de suficient espai per permetre que l’animal més gran pugui introduir-

se completament a l’aigua sense dificultar la seva sortida. 

 Primerament els terraris no disposen de suficient espai per permetre que cap dels 

animals pugui introduir el seu cos sencer a l’aigua, la qual cosa contradiu l’apartat 1.a. 

del resum de la normativa que hem realitzat en aquest treball. 

Els recipients no estan assegurats de cap manera, alguns dels quals, com els de plàstic, 

són molt fàcils de tombar, contràriament al que s’esmenta en l’apartat 1.d.  encara que la 

majoria són de fang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Menjadora per a iguanes de plàstic, 
molt inestable. 
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 Si ens fixem en l’apartat d’aireig, observem que la majoria de tortugues terrestres 

no disposen d’un terrari, sinó que es troben en gàbies de reixes especials per a 

conills enmig del carrer (moltes fora de l’establiment), per tant, en contra del que 

s’esmena en l’apartat 2.a, les tortugues estan exposades a corrents d’aire. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, si observem els sistemes de calefacció dels que disposen aquests 

establiments ens adonem de què en aquests establiments utilitzen únicament illes de 

llum càlides, però sense cap mena de protecció, fins i tot en el cas de rèptils arboris, 

com les iguanes, les branques arriben tan a prop de la font de llum que permet als 

animals tocar-la exposant-se a cremades que poden arribar a ser molt greus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2: tortugues terrestres en gàbia feta per a conill 

Imatge 3: Iguanes en contacte directe amb el focusde llum.



 48

 

Respecte a la humitat, la majoria d’establiments no tenen cap tipus d’higròmetre, i les 

poques que en disposen d’un en l’interior del terrari, aquest no és digital. 

Com ja hem comentat anteriorment i mostrat en una imatge impactant, i com podem 

mostrar en les següents imatges, el focus de llum es troba amb els animals, sense ca 

mena de separació, i en alguns casos perillant la vida d’aquests (abandonant-se a 

l’apartat 5.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges 4 i 5: tortugues terrestres i iguanes en contacte directe amb el focus de llum.

Imatge 6: il·luminació en terraris.
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D’altra banda, els terraris no disposen de refugis per tal de protegir-se de la llum, la gent 

i del fred. 

Si prestem atenció al substrat de les tortugues terrestres (apartat 7.a) observem què la 

majoria d’aquestes es troben en terres de grava, l’únic material que no s’admet ja que 

les tortugues poden ingerir-lo i resulta perjudicial per la seva salut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal esmentar que en els apartats d’higiene i alimentació ens és  difícil de saber si els 

comerciants realitzen correctament les seves tasques ja que aquests poden no ser 

transparents en les respostes a les nostres preguntes ( poden realitzar les tasques en 

moments que nosaltres no hi som, per exemple), i, ta i com ja hem comentat 

anteriorment, com a alumnes no podem aconseguir una font fiable d’informació. 

En el transport postvenda, contradient a l’apartat 9, als comerciants els és indiferent el 

mètode de transport (veieu 9.b i 9.d) , no aconsellen humitat (veieu 9.c) i no respecten el 

trajecte d’un màxim de tres hores establert (veieu 9.f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7: habitacle per a tortugues terrestres amb sòl de 
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a) Aquaterrari per a tortugues: 

Contràriament a la normativa (taula 1) els aquaterraris no disposen   termòmetre fix de 

cap tipus, així com de mètodes per regular la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fet de disposar de llum ultraviolada i portallànties per a les tortugues a una 

distància de 20 cm sobre la zona terrestre no és correcte en tots els casos, no tots 

els aquaterraris disposen d’aquest tipus de llum i no totes les superfícies terrestres 

en disposen, vulnerant les obligacions de la taula 1. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8: aquaterrari. 

Imatge 9: aquaterrari 



 51

b)Terraris per a tortugues (veieu taula 1): 

 

Primerament, com ja hem comentat anteriorment) cal destacar que la majoria de 

tortugues terrestres no es torben en terraris, sinó en gàbies dissenyades per a conills amb 

reixes. 

Respecte a temperatura i humitat, la majoria no disposen de termòmetre, i les que en 

disposen, aquests és de mercuri pràcticament no està protegit dels animals (només per 

certa alçada)  A més, durant la nit a l’ hivern la única font de calor de la que disposen és 

de la llumínica artificial per les nits, que no arriben a aquestes temperatures donat que 

estan al carrer, on les temperatures poden arribar als 2 graus. Si afegim també que la 

majoria es troben en gàbies de reixes de tal manera que tampoc es té en compte grau 

d’humitat la contradicció a la normativa s’agreuja. 

A més, la densitat de tortugues és superior a la permesa (haurien d’ocupar una sisena 

part de la gàbia). 

 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10.1. Tortugues terrestres 
convivint en un espai reduit.
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Finalment, a una distància mínima de 20cm i on mai hi pugui arribar una tortuga,  

s’hauria de col·locar una llum, calor i radiació UVA directa, i només en alguns casos 

tenen llum, i no està a menys de 20cm. 

 
             Imatge 10.2.: gàbies amb la il·luminació  

             en l’interior d’aquesta 

 

3.2.Secció d’aus: 

En contra del que s’esmenta en l’apartat 1 d’aus, la gran majoria d’animals no disposen 

de cap tipus de zona d’aïllament de la vista de les persones. 

Respecte a les gàbies, cal destacar que no existeix cap mena de mecanisme per a la 

prevenció de fugides durant la manipulació (veieu 2.b) , i que, a diferència del que 

s’explica en l’apartat 2.c, no totes les gàbies disposen d’un mínim d’una cara que no 

permeti la observació. 

 

 
   Imatge 11: Habitatge dels ocells de les rambles. 
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Per últim cal senyalar que no totes les gàbies disposen d’un mínim de dues barres de 

suspensió (veieu 2.f.), com veiem en la imatge següent. 

 

 
   Imatge 12: les aus disposen d’una barra de suspensió. 

 

En contra del que s’esmenta en l’apartat 5,les aus són objecte d’exhibició al públic en 

un establiment a l’aire lliure enmig de les rambles d’una ciutat de més d’un milió 

d’habitants. Poden ser observades des de més d’una banda, com observem en la primera 

imatge mostrada. 

El següent apartat ens parla de la intensitat de llum així com de les hores de llum 

necessàries, però els comerciants en fan cas omís, mantenint a totes les aus amb una 

mitjana de 12h de llum diàries durant tot l’any, sense oscil·lacions. A més, tanquen un 

dia a la setmana deixant a les aus completament sense llum durant 24h. 

En l’apartat 6 també es diu la temperatura adequada per les aus, però la realitat és que  

les aus estan exposades a l’aire lliure, així que a l’estiu estan a més de 25ºC i al hivern a 

temperatures mínimes inferiors als 5ºC, amb l’alta humitat característica de la ciutat, ja 

que es troben molt a prop del mar. La temperatura no es regula per part del comerciant 

de cap manera, a excepció dels pollets, que tenen un focus de calor lumínic. 

A més, en el cas de que un au s’evadeixi no es disposa de cap espai tancat, de manera 

que serà gairebé impossible mantenir-la en l’interior de l’establiment suposant un perill 

biològic important. 
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Per acabar, no hem pogut mesurar personalment les gàbies, per tant no podem assegurar 

si es compleixen o no les dimensions establertes per la normativa local, tot i que 

sospitem que moltes aus es troben en densitats superiors a les establertes. 

 

3.3.Secció de petits mamífers: 

D’igual manera que en les altres espècies, les gàbies no disposen d’elements per fer 

refugis o caus. Cal afegir que no es disposa d’espais enfosquits, de llum orientadora, i la 

llum és igual per totes les espècies. A més, quan marxa la llum natural col·loquen 

fluorescents fins i tot sobre animals nocturns per tal de mostrar-los als possibles clients. 

Tot plegat contradiu els apartats 1 i 2 de la normativa. 

La imatge que ensenyem a continuació mostra un altre error comès pels propietaris 

d’aquests comerços la normativa del qual es reflexa en l’apartat 3: petits mamífers i 

ocells es troben junts. 

  

 
 

 

L’apartat 5 ens comenta que cal que hi hagi certa circulació d’aire, però considerem que 

la  circulació d’aire potser és excessiva en estar directament sota condicions exteriors i 

no disposar de caus per refugiar-se. 

Respecte al sòl, en molts establiments el fenc forma part d’aquest, de manera que pot 

resultar antihigiènic per als animals que el consumeixin. (contràriament explicat en 

l’apartat 8.) 

 

 

 

Imatge 13: dues espècies diferents l’una al costat de l’altra. 
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Un aspecte molt important a tenir en compte és el fet que els animals crepusculars no 

disposen d’espais adequadament enfosquits, alterant totalment el seu ritme circadiari ja 

que per a ells durant el dia és quan descansen i realitzen les seves hores de son (veure 

apartat 9). 

Com ja s’ha comentat també en les altres espècies, la humitat relativa sempre és la 

mateixa que hi ha en l’exterior (ex. En dies de pluja  pot arribar al 100%), infringint el 

que s’esmenta en l’apartat 11. 

En l’apartat 13 ens comenta que no es pot tenir dues espècies agressives entre elles, però 

hem trobat una gàbia de hàmsters al costat d’una fura (imatge no disponible). 

Els hàmsters no disposen de roda per a realitzar exercicis, i els conills nans no disposen 

de cau ni de menjadora per al farratge. 

a) Conills nans (veieu taula 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14: conills menjant fenc del 
sòl. 

Imatge 16: gàbia de conills nans.



 56

 

 En contra del que anomena la normativa els conills nans no disposen de cau ni de 

menjadora per al farratge. 

b) Conillets d’índies (veieu taula 4): 

En algunes gàbies la densitat lleugerament superior a la màxima permesa com observeu 

en la següent imatge. A més, no disposen de cau ni de menjadora de farratge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Hàmster (veieu taula 4): 

 És important destacar que els hàmsters estan junts independentment de l’edat i el 

sexe. Ignoren també la normativa en el fet què no disposen de cau per dormir, ni de 

roda giratòria per fer exercici, tampoc d’altres tipus d’instrument de distracció per 

realitzar les seves activitats bàsiques. Per acabar, mengen directament el menjar del 

sòl. Tot plegat infringeix tots els punts de la taula esmentada. 

  

Imatge 17: gàbia de conills

Imatge 15: habitatge dels hamsters. 



 57

 

 
                     Imatge 18: Hàmsters 

 

Respecte al menjar de tots els petits mamífers. És difícil saber si se’ls alimenta 

correctament ja que només veiem el que tenen en un precís moment i si preguntem 

no sabem si els comerciants són realistes amb nosaltres. Tot i així, podem dir que he 

observat a majoria se’ls proporciona un suplement molt poc variat de verdura, 

sobretot pastanaga i enciam, la qual cosa pot ser perillosa (excés d’enciam produeix 

diarrees en la majoria d’aquestes espècies). 
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5a FASE 

Els establiments de venda d’animals de la rambla efectivament  incompleixen 

àmpliament la legislació vigent. Davant d’aquest fet només hi ha dues opcions 

possibles: tancar la totalitat de les parades ja que des de 2003 que  incompleixen la llei, 

o bé canviar la legislació perquè  no es trobin fora de la llei, tal i com passava en 

l’anterior legislació on es trobaven en un estat d’excepció. 

L’Ajuntament ha estat poc hàbil en canviar la llei perquè era de preveure les 

complicacions que això suposaria i la despesa econòmica que provocaria al propi 

Ajuntament, ja que el valor de les indemnitzacions de cada una de les parades és molt 

alt. Ha canviat la legislació per una que no pot complir, i que fa que les parades estiguin 

en una situació d’il·legalitat. 

Des del punt de vista veterinària i de benestar dels animals, sí que és cert que les 

condicions ambientals, climatològiques, etc amb les que es troben els animals no són les 

més adients, seguint la línia amb la que es va posicionar el Col·legi de Veterinaris.  

Hi ha dos punts de la llei, l’espai mínim de les botigues i la prohibició de l’exhibició 

d’animals a la via pública, que difícilment es poden arribar a dur a terme en el cas de la 

rambla, però si d’això se’n fes una excepció, i se seguís permeten l’existència 

d’aquestes parades, com a mínim s’hauria d’insistir més amb l’acompliment de 

l’Ordenança, ja que es descriuen en detall  molts aspectes del benestar dels animals, i 

aspectes  sobre els certificats de venda i de documentació, que no es compleixen, i que 

en aquest cas sí que són punts abastables. 

Així doncs si es canviés la llei, no desapareixeria la polèmica , sobretot per part dels 

sectors més sensibles al benestar animal i les diferents associacions que es mouen per la 

defensa dels drets dels animals, perquè les condicions dels animals donen  molt a 

desitjar. 

Hi ha certs aspectes però que no hem pogut contrastar, ja que la informació donada 

molts cops no era fiable, perquè no podíem comprovar que fos certa, venedors que es 

negaven a respondre determinats temes, o associacions que hem contactat i no hem 

rebut resposta. Creiem que al ser un tema tant polèmic i amb tant de ressò, fa que hi 

hagi un cert grau de precaució amb allò que es diu. 

De les enquestes realitzades a compradors d’aquests establiments, alguns dels motius 

pels quals trien la rambla per comprar el seu animal de companyia són el baix cost 
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econòmic, la fàcil accessibilitat, perquè pots trobar animals que en altres botigues no 

trobes, o simplement perquè passejant els hi ha cridat l’atenció algun animal en 

especial. És per aquest darrer motiu que es prohibeix l’exposició d’animals a la via 

pública ja que fomenten la compra compulsiva d’aquests, sense un previ plantejament 

del que suposa adquirir un animal, les seves conseqüències o la recerca de la informació 

que s’ha de tenir abans d’escollir segons quin tipus d’animal. Això conseqüentment 

afavoreix l’abandonament de determinades espècies animals, quan aquestes adquireixen 

l’edat adulta, i amb ella l’increment de mida, la maduresa sexual i molts cops 

l’increment de l’agressivitat. L’abandonament a més suposa un perill ecològics,perquè 

moltes espècies que es venen són exòtiques, i influeixen negativament sobre la fauna 

autòctona. I a part d’aquest perill ecològic també podríem parlar de perill sanitari, ja que 

no tens cap garantia de l’estat de salut de l’animal i  al haver-hi tants animals en tant poc 

espai afavoreix el contagi entre elles. També hem pogut veure a través de les enquestes i 

per nosaltres mateixos que la informació que es dóna  als clients és molt insuficient, i 

més tenint en compte que moltes són espècies exòtiques, que requereixen condicions 

climatològiques molt estrictes i que són molt delicats, a més que cal recordar que no són 

espècies domèstiques i que per tant mantenen els seus instints i que de vegades poden 

mostrar-se agressius amb els propietaris.  La majoria dels enquestats són coneixedors 

que existeix una polèmica, i la majoria d’ells en aquest cas s’han posicionat en contra 

del manteniment d’aquests establiments. 

Normalment en casos com aquest, on l’aplicació de la legislació no es pot dur a terme 

de forma immediata, es permet l’adaptació progressiva, perquè les parts afectades es 

vagin acostumant paul·lativament. Però no és aquest el cas, ja que no s’estan  aplicant 

cap tipus de mesura per canviar la situació  degut a les negociacions entre les parts 

implicades que congelen el procés. Sembla que amb les últimes negociacions finalment 

es tancaran una part de les parades, una altra part se’ls hi donarà l’opció de canviar el 

producte de venda i una última part que permetran que continuïn amb la venda 

d’animals per mantenir part d’aquesta tradició centenària representativa de la rambla. 

Cal tenir present que intervenen molts factors externs que influeixen alhora de prendre 

decisions en aquesta polèmica. Per una banda, la importància que té la pressió social de 

la població en aquest tema. S’han fet diferents campanyes de recollida de firmes per 

part dels dos bàndols, i curiosament, han aconseguit reunir més firmes a favor del 

manteniment de les parades que en contra. A més, un altres aspecte afegits són el gran 

reclam turístic que representa la Rambla dins de Barcelona (un dels carrers més 
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transitats per vianants), i els interessos comercials i econòmics que tenen aquestes 

parades dins del context de la Rambla,  i no passar per alt que ha estat presentada com a 

candidatura de patrimoni intangible de la Humanitat.  

 

En tota societat les idees i pensaments evolucionen, però es mantenen les tradicions i 

costums que s’han fet sempre i donen riquesa cultural. Aquests, sovint entren en 

contradicció amb les noves ideologies socials, que moltes vegades evolucionen més 

ràpidament que la legislació limitant el seu avenç al adquirir, aquesta, un paper 

conciliador entre les tradicions i els canvis socials. Així, doncs, ens trobem immersos en 

una polèmica de difícil solució. Sens dubte, el cas que ens ocupa en aquest treball n’és 

un clar exemple.   
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ANNEX 1. 

Candidatura Unesco 
 

Text 1: “Candidatura UNESCO. La Rambla Patrimoni de la Humanitat” 

“L’Associació d’Amics de la Rambla impulsa la candidatura del Passeig com a Patrimoni de la 

Humanitat 

La consecució de la catalogació pretén protegir La Rambla i preservar la seva excepcionalitat 

La Rambla de Barcelona és única al món. En aquest passeig de poc més d’un quilòmetre de longitud, el 

valor del immaterial supera la resta de valors tangibles, dels que també gaudeix aquesta via.  

La seva història, els seus personatges, entitats, equipaments i monuments, però sobretot l’especial relació 

existent entre La Rambla i els ciutadans de Barcelona, i la que s’estableix amb els més de 7.000.000 de 

turistes que visiten la ciutat cada any, fan de la Rambla una via de rellevant singularitat. 

Des del segle XVIII fins els nostres dies, escriptors, dramaturgs i poetes han escrit i segueixen escrivint 

sobre aquest Passeig. Federico García Lorca li va dedicar un poema, Josep Maria de Segarra una obra de 

teatre,... Henry Miller, Ernest Hemingway o Somerset Maughman van fer pública la seva admiració per 

La Rambla, igual que altres molts personatges d’àmbit nacional i internacional. 

Ciutats com Atlanta (EUA) o Cattolica (Itàlia) han demostrat oficialment el seu interès per reproduir 

aquest Passeig en el seu territori. Les manifestacions artístiques més importants de la ciutat es troben en 

els teatres d’aquesta via, entre ells el Gran Teatre del Liceu. Les floristes del Passeig són una institució a 

la ciutat, igual que el Mercat de la Boqueria o l’estàtua de Colon que dóna la benvinguda als que 

s’apropen a la ciutat per mar i que s’emporten com a primera imatge de Barcelona, La Rambla. 

Des de sempre, els ciutadans de Barcelona senten La Rambla com el seu carrer, i per això es troben aquí, 

a més de per a “ramblejar”, per a celebrar esdeveniments de rellevància per a la ciutat i també el trien com 

escenari de festivitats tan populars com la Diada de Sant Jordi.  

Són totes aquestes virtuts, inclosa una gran capacitat aglutinadora de cultures, les que han fet de la 

Rambla un espai excepcional, únic i admirat des de tots els racons del món i la declaració com Patrimoni 

de la Humanitat creiem que es la millor garantia pera a preservar tota aquesta singularitat. “ 

 

http://www.laramblabcn.com/es_unesco_introduccio.html 

 

Text 2: “Las Ramblas de Barcelona quieren ser Patrimonio de la Humanidad” 

 

“La catalogación busca proteger la excepcionalidad y los signos de identidad del paseo 

EFE - Barcelona - 26/04/2007 

Las Ramblas de Barcelona quieren formar parte de la nueva lista de Patrimonio 

"intangible" de la Humanidad de la Unesco, a la que también opta, de momento, la 

gastronomía francesa, en un proyecto que ya cuenta con el apoyo de la capital catalana, 
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y que podría concretarse antes del año 2010. 

 

En esa fecha, la Asociación de Amigos, Vecinos y Comerciantes de la Rambla, 

organización de la que ha partido la idea, cumplirá su 50 aniversario y por ello espera 

lograr en los próximos meses el respaldo a este proyecto por parte de la Generalitat de 

Catalunya, y del Gobierno, ya que será el Estado quien deberá presentar la candidatura 

ante la Unesco. 

 

El presidente de la Asociación de Amigos, Ramón Llamazares, y el concejal de Cultura 

y responsable del distrito de Ciutat Vella, Carles Martí, han ofrecido hoy una rueda de 

prensa para informar del proceso que conllevará esta catalogación que busca proteger la 

excepcionalidad y los signos de identidad de este paseo de poco más de un kilómetro, 

que conecta el puerto de la ciudad con la plaza de Cataluña, y por el que en 2006 

pasaron cerca de siete millones de turistas. 

Frente al Patrimonio de la Humanidad "material", como pueda ser el cercano edificio de 

la Pedrera de Gaudí, las Ramblas ofrecen, un conjunto de sensaciones y ambientes que 

le otorgan esta singularidad: los puestos de flores, las terrazas de los bares, los quioscos, 

la gente que pasea, los retratistas, sin olvidar tampoco la presencia de los olores 

procedentes del mercado de la Boquería, el Liceo, o la estatua de Colón. 

El atractivo de 'ramblajear' 

"Ramblajear" (pasear por las Ramblas) por este espacio mezcla de culturas y sonidos es 

una tradición no sólo para los barceloneses, sino para todas aquellas personas que pasan 

por la ciudad, ha recordado el concejal de Cultura, para quien la presentación de esta 

candidatura, "que parte de los que están a pie de la Rambla", supone un "reto de 

inconformismo" y un "estímulo brutal" de mejorarla. 

"La Rambla quiere seguir siendo el mejor paseo del mundo" ha afirmado Martí, quien 

ha reconocido que para cumplir con los requisitos que exigirá la Unesco se deberán 

lograr unos estándares de calidad y servicio, que además habrá que mantener, aunque no 

ha aclarado cuáles serán los cambios que conllevará, más allá de los cambios de 

mobiliario urbano, y del pavimento, que ya está realizando el consistorio. 

Ramón Llamazares ha explicado que la idea original partió de uno de los socios de la 

Asociación, Manel Ripoll, que fue adoptada por unanimidad por la asamblea de la 

organización hace dos meses, y que desde entonces ya se han puesto en contacto con 

Unesco Cataluña, para conocer cuál ha de ser el proceso, así como con el ex presidente 
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mundial de esta organización, Federico Mayor Zaragoza, actualmente presidente de la 

Fundación para una Cultura de Paz. 

Un paseo literario 

Ahora, la Asociación tiene previsto escribir un completo "dossier", que elaborará una 

comisión formada por personas y asociaciones vinculadas a las Ramblas, junto con 

historiadores y personalidades de la cultura, con el objeto de que esté concluido a 

finales de 2007 para que los trámites se inicien ya en 2008. 

Los promotores de la idea han recordado que desde el siglo XVIII hasta la actualidad, 

escritores, dramaturgos y poetas han escrito y lo siguen haciendo sobre este paseo, entre 

ellos Federico García Lorca, que le dedicó unos versos, o Josep María de Segarra, una 

obra de teatro, mientras que otros, como Henry Miller, Ernest Hemingway o Somerset 

Maugham, dieron también muestras de su admiración por este paseo. 

Tal es el grado de admiración por las Ramblas, por las que también discurrieron las 

primeras manifestaciones de la democracia, que incluso algunas ciudades como Atlanta 

(EEUU) o Cattolica (Italia) han manifestado su interés en reproducirlo en su territorio.” 

 

http://www.e-barcelona.org/index.php?name=News&file=article&sid=8445 
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ANNEX 2.  

Articles de premsa 

 

Text 1 : “El turismo con nosotros, nuevos encuadres de las ramblas”,   18/08/1968 la 

vanguardia. 

 

“Una de las más acusadas características de nuestros turistas es la atención que 

prestan a los pájaros y demás animales de los tenderetes de las Ramblas. Las aves, 

perros, monos, etcétera, de nuestro popular y típico paseo son siempre motivo de 

curiosidad  y contemplativa ternura para nuestros visitantes, cuya presencia en las 

calles y plazas de Barcelona durante las largas jornadas veraniegas indica claramente 

que el turismo está con nosotros” 

 

Text 2: “Más atención para los animales”, 30/12/1970 la vanguardia 

 

“Sr. Director de LA VANGUARDIA: Soy asidua lectora de esta sección y he observado 

que los temas tratados son de interés general. Así,'les planteo una cuestión que creo 

será eco de la opinión de muchos barceloneses. 

Soy extranjera, residente en esta ciudad, y puedo decirles que una cíe las estampas más 

bellas de Barcelona son sus Ramblas con la venta de animales y plantas. Como amante 

de los animales aprecié la construcción de las casetas acristaladas destinadas a su 

exposición y viviendas en las mencionadas Ramblas. Estas casetas son una solución 

higiénica y estética, pero no podemos quedar conformes con eso. ¿Quién ha 

contemplado los pájaros y 

demás animales '.que allí se albergan durante una noche invernal? En esos momentos 

se suman al frío, los ruidos y luces de la ciudad. Los najaros se sitúan al fondo de las 

jaulas, tapándose mutuamente; y es fácil verlos semicolgados de los barrotes interiores. 

Me pregunto si nadie piensa darle las «buenas noches» a los animales... brindarles 

calor y oscuridad en su encierro para que puedan dormir. Es obligación nuestra cuidar 

de que vivan en las mejores condiciones posibles y no podemos desentendernos de ella. 

Creó que se podrían acoplar toldos verticales a los lados de las casetas. Durante el día 

permanecerían enrollados y al cerrar la venta servirían para tapar los cristales 

exteriores e impedir el paso del frío y la luz. 
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Espero que los amante» de los animales reaccionarán y que los organismos 

competentes tomarán las medidas pertinentes. 

Muy agradecida, 

UNA AMIGA DE LOS ANIMALES” 

Text  3 : “ERC quiere prohibir la venta de animales en La Rambla” , EL PAÍS 03/10/2002  

“El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi 

Portabella, propuso ayer un nuevo plan de usos para La Rambla de Barcelona que 

incluya la prohibición de la venta de animales. Portabella considera que el tráfico de 

este emblemático paseo debería estar restringida y ser sólo para peatones y vehículos 

de carga y descarga para los comercios de la zona, lo cual, en su opinión, 'ayudaría a 

revitalizar la actividad comercial de calidad'. 

Portabella es partidario de revisar el plan de usos de Ciutat Vella para establecer una 

normativa más estricta que evite la proliferación en La Rambla de más 

establecimientos comerciales como los locales de comida rápida y las tiendas de 

recuerdos para turistas.” 

Text  4:  “Libros, flores y pájaros”,  EL PAÍS 23/03/2005   

“Hace muchos años un poeta francés, hablando de La Rambla barcelonesa, subrayaba 

su tono amable y su vibración espiritual gracias a la coincidencia de la venta de libros 

y periódicos, de flores y de pájaros a lo largo del recorrido. Una calle que parecía 

demostrar así la buena educación doméstica de toda la ciudad. Esta triple oferta sigue 

manteniéndose hoy, con bastantes cambios, con gestos cada vez más mercantiles, que 

borran el antiguo aire de amable improvisación callejera. 

Han sido varios los intentos de modernizar las instalaciones que cobijan esas ventas y 

hay que reconocer que los establecimientos más aparatosos han logrado algunas 

mejoras higiénicas y funcionales, pero a menudo han destruido su carácter pintoresco. 

Acaba de aparecer El perfum dels dies (Quaderns Crema), una colección de artículos 

de Josep Maria de Sagarra publicados antes de la Guerra Civil en el semanario 

Mirador y que no fueron incluidos en los dos volúmenes de L'Aperitiu, aparecidos en 

1947 con fecha y pie de imprenta falsos para evitar la censura. En este libro se 

reproduce un artículo de agosto de 1933 que se titula Les flors de la Rambla y que es 
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un grito de alarma contra el primer intento de modernizar los puestos, iniciado aquel 

verano con la exhibición in situ de un par de modelos. Sagarra les dedica una densa 

diatriba, amenizada con metáforas y cambios temáticos que lo acreditan como nuestro 

primer poeta surrealista. "El projecte del Foment de les Arts Decoratives, amb 

claraboies i columnes de ferro, sembla una caricatura de l'estació de les Tres Torres; 

sembla, potser amb més propietat, l'estació d'un tramvia que us dugui a un mal de 

queixal, a una melancolia absoluta o a casa d'una senyora americana d'una inhòspita 

lletgesa". "L'altre projecte és del GATCPAC. Com a gàbia de ferro no produeix 

l'horror de l'altre. Potser fins és intel.ligent i graciós, i en un altre lloc -en una platja, 

per exemple- quedaria bé i podria servir per vendre flors, o nines, o canaris flautes; 

però a la Rambla no hi lliga de cap manera". El tema no es tanto la crítica concreta de 

esos dos modelos como la defensa de la espontaneidad ligeramente pintoresca de las 

diversas improvisaciones de las floristas, que era "la part més alada, més fresca i més 

gustosa d'això que en diem barcelonisme". 

El intento de 1933 no prosperó, pero la reforma de los puestos -de flores, pero también 

de pájaros y libros- se fue imponiendo y acabaron amorteciendo ese barcelonismo 

alado, fresco y gustoso, con la buena intención de imponer orden, pero con resultados 

que, a veces, merecen la misma sagacidad agresiva de Sagarra: "La Rambla, per Déu!, 

que no la toquin; com menys coses hi facin, millor". El nihilismo sagarriano se apoyaba 

en una visión poética -y, sin duda, surrealista- del ramblismo, pero paralelamente eran 

también evidentes los problemas de higiene, vigilancia y control, que los poetas suelen 

dejar en manos de los técnicos y los políticos de menor dimensión poética. La primera 

reforma radical fue la de los quioscos y ha sido la más afortunada, seguramente porque 

la proyectó cuidadosamente el arquitecto Pep Alemany, imponiendo un orden que 

permite, no obstante, la exhibición "alada", imaginativa e incluso poética de libros y 

periódicos. Sólo hay un posible peligro al que habrá que estar atentos: que las nuevas 

ofertas -desde el tabaco hasta el chicle, desde los souvenirs o los bibelots hasta las 

bebidas- no acaben desmantelando el talante civilizado y espiritual. De momento, la 

rica presencia internacional de periódicos todavía es cualitativamente la protagonista. 

Después, apareció la reforma de las floristerías, que pasaron de los toldos coloreados y 

las simples mesas con recipientes y cucuruchos de fundición -cada día un nuevo 

escenario floral- a la exigencia de unos locales cerrados, unas tiendas de cierta 
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consistencia. El arquitecto Tonet Sunyer construyó un modelo que, como los quioscos, 

intentaba aligerar la estructura y ofrecer las flores y las plantas como ornamento 

urbano. El intento fracasó no por consideraciones próximas a las críticas de Sagarra, 

sino, según dicen, por incapacidad económica del negocio. Ha quedado sólo una 

muestra, la parada Carolina frente a la Virreina. El resto impone una evidente 

vulgaridad urbana, tan criticable como los ensayos del Fomento o del GATCPAC de 

los que hablaba el poeta ramblista. 

Lo peor ha sido la evolución de las pajareras. No dudo de que la modernización se 

planteó con la buena voluntad de adecentar un mercado que ya había llegado a 

situaciones gravemente insanas, pero fracasaron los intentos para resolverlo 

correctamente, es decir, poéticamente. Se aceptó un diseño correcto, pero tan 

impositivo que ha acabado configurando un espectáculo tristísimo durante muchas 

horas del día: una serie de prismas crípticos que se han convertido en bases estables 

para grafitos abyectos y propaganda arrabalera, sucia y desordenada que nadie se 

encarga de limpiar, ni los dueños de la instalación ni los servicios públicos. El 

problema se amplía, según han denunciado asociaciones cívicas responsables, por el 

estado en que se encuentran algunos animales dentro de estos armarios e incluso por la 

dudosa legalidad de algunas ofertas que sobrepasan la antigua especialización del 

canario, el periquito y el loro. El problema parece tan evidente que una de estas 

asociaciones cívicas (Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal, ADDA) 

ha convocado ya un concurso de ideas para proponer al Ayuntamiento un nuevo 

modelo de organización, implantación y control de la venta de animales domésticos. 

Claro que la recuperación de La Rambla no depende sólo de los periódicos, las flores y 

los pájaros, sino, fundamentalmente, de la calidad social y comercial de la propia calle 

y su barrio, y esta realidad es grave y parece irreversible. La especialización en tiendas 

de souvenirs y en agencias de cambio la aleja de aquella Rambla en la que "encara hi 

perduren les llàgrimes de les dansarines del Liceu i el reflex del barret de copa i el 

cosmètic dels bigotis d'aquells senyors que varen fer una Rambla comercial i marítima, 

amb banderes, dofins, àncores i angelets de pedra picada, que venen a ésser la cosa 

més sòlida, més elegant i més honesta que tenim a Barcelona". ¿Cuál es el camino de 

recuperación -o de reinvención- integral que hoy habría que defender?” 
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Text 5:  La venta de animales en la Rambla se acabará en 2006, Andrés del Castillo 

28/10/2005 

 “El Ajuntament quiere reunirse con los paradistas para negociar el futuro de sus 

tiendas. Los propietarios no saben nada. Podrían vender otras cosas. 

Los propietarios de las 14 paradas de venta de animales que hay en las Ramblas 

tendrán que empezar a pensar en vender otra cosa o aceptar una indemnización y 

cerrar la tienda. Las paradas deberán dejar de vender animales el próximo año.  

El Ajuntament comenzó a principios de mes a abrirles expedientes informativos, según 

informó ayer un representante del Consistorio, para hacer saber a los paradistas que 

inclumplen la ordenanza municipal de animales, y quiere reunirse con cada uno de 

ellos para buscar una solución, que pasa por aceptar una indemnización o cambiar de 

actividad. Estas paradas dependen de Mercats Municipals. 

«No podemos irnos porque entonces cómo nos ganaríamos la vida», afirmaba ayer 

Mariano Arumí, que lleva 40 años vendiendo animales en la Rambla y defiende su 

actividad: «tratamos mejor a los animales que muchos de esos ecologistas que quieren 

que cerremos». 

Otra propietaria, Mónica Trias, aseguró desconocer que se les haya abierto un 

expediente y afirmó que «quien incumple la normativa es el Ajuntament, ya que 

nosotros tenemos una concesión». 

- Información en lugar de jaula:s 

La Asociación Defensa de los Derechos del Animal presentó ayer el proyecto ganador 

el concurso de ideas que convocó para sustituir a las paradas de animales. Unos 

paneles interactivos que ofrecen a los turistas y ciudadanos información sobre la 

ciudad ha sido el proyecto premiado con 6.000 euros. Los estudiantes de arquitectura 

Max Trullàs y Pablo Martínez han sido los creadores de este proyecto denominado Piu-

Piu y que se hará llegar al alcalde Joan Clos para que el Ajuntament valore su 

implantación en las Ramblas.” 
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Text 6: “La Campaña por el cierre de los puestos de animales en Las Ramblas” (extret 

de pàgina oficial de  Anima Naturales) 

“Ya en el año 2005 la Asociación por la Defensa de los Animales (ADDA) inició una 

campaña por el cierre de estos puestos, debido a las lamentables condiciones en que 

viven continuamente los animales de Las Ramblas. Desde entonces, el Ayuntamiento no 

ha hecho más que prorrogar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Barcelona, 

que prohibe la exhibición de animales en los escaparates, para evitar su compra 

compulsiva. 

Los paradistas lograron recoger 40.000 firmas en 2006 para pedir que se les 

permitiera seguir vendiendo animales. 

Así comenzó la campaña de AnimaNaturalis: 

En octubre de 2006, AnimaNaturalis inició protestas continuadas hasta la actualidad, 

donde Francisco Vásquez, director de AnimaNaturalis Internacional, permaneció 

enjaulado justo enfrente de los puestos de animales. 

En mayo de 2007, y en vistas de que el Ayuntamiento no tomaba medidas frente a la 

situación ilegal de los puestos de animales, 7 activistas se volvieron a enjaular en Las 

Ramblas en un acto de protesta de gran alcance mediático, y se empezó a difundir la 

campaña solicitando que se mandaran cartas de protesta al Ayuntamiento y a las 

autoridades. 

En mayo de 2008, los puestos de animales aún seguían en Las Ramblas, y con ello, las 

protestas. Por primera vez, el Colegio de Veterinarios de Barcelona afirmó en un 

comunicado que los puestos de venta no cumplen la normativa sobre protección de 

animales en Cataluña. Y a su vez, el biólogo y presidente del grupo municipal ERC, 

Jordi Portavella, pidió al Gobierno Municipal que abriera expedientes e interviniera 

ante los puestos de venta de pájaros de las Ramblas que no cumplieran la Ley de 

Protección de Animales ni la ordenanza municipal que regula este sector. 

Desde AnimaNaturalis, volvieron las protestas y durante varios dias estuvimos 

repartiendo información y llamando la atención de los medios para que la polémica no 

se enfriara…” 
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“…Mientras, otros activistas recogieron firmas e informaron a la gran cantidad de 

paseantes acerca de las pésimas condiciones en las que viven los animales, y la 

ordenanza municipal que están incumpliendo desde hace ya más de tres años.  

 

Recientemente, el Colegio de Veterinarios de Barcelona afirmó en un comunicado que 

los puestos de venta no cumplen la normativa sobre protección de animales en 

Catalunya, por lo que, si quieren seguir vendiendo animales en ese espacio, deberán 

cumplir las recomendaciones del informe elaborado por el Colegio de Veterinarios, que 

establece las condiciones sanitarias en las que se llevar a cabo la venta de estos 

animales. 

 

A su vez, el presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi 

Portavella, ha pedido al Gobierno Municipal que abra expedientes e intervenga ante 

los puestos de venta de pájaros de las Ramblas que no cumplan la Ley de Protección de 

Animales ni la ordenanza municipal que regula este sector. 

Por otro lado, Portavella afirma que la remodelación que plantea en Ayuntamiento y el 

Colegio de Veterinarios, no es viable en un espacio estrecho y de intenso tráfico 

peatonal como Las Ramblas, por lo que es partidario de su cierre definitivo…” 

“…El Colegio de Veterinarios de Barcelona afirmó el pasado jueves 15 de Mayo que 

los puestos de venta no cumplen la normativa sobre protección de animales en 

Catalunya, por lo que, si quieren seguir vendiendo animales en ese espacio, deberán 

cumplir las recomendaciones del informe elaborado por el Colegio de Veterinarios, que 

establece las condiciones sanitarias en las que se llevar a cabo la venta de estos 

animales. 

 

El estudio, encargado por el Institut Municipal de Mercats, debe servir de base para 

decidir el futuro de las pajarerías. El Ayuntamiento, que no ha querido difundir su 

contenido, asegura que los puestos podrán seguir si se adaptan a la normativa. 

 

Entre las principales deficiencias está la estructura metálica, que consideran muy 

endeble y poco adecuada para aislar a los animales del frío y el calor, sobre todo 

cuando están cerrados. Asimismo, se apunta a las malas condiciones de las jaulas, al 

elevado número de animales por jaula y a la colocación de estas jaulas a nivel del 
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suelo. "Deberían estar elevadas porque si están en el suelo el animal se siente muy 

amenazado por las personas que lo ven desde arriba y se estresa mucho", explica un 

veterinario. 

 

El Ayuntamiento mantiene silencio. A finales del 2006 decidió que los puestos deberían 

cerrar en enero del 2007, pero desde entonces, debido a las presiones de los pajareros, 

han ido retrasando la decisión hasta el día de hoy, a pesar de las continuas protestas de 

las asociaciones animalistas y protectoras.  

 

Por otro lado, el presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi 

Portabella, ha pedido al gobierno municipal que abra expedientes e intervenga ante los 

puestos de venta de pájaros de las Ramblas que no cumplan la Ley de Protección de 

Animales ni la ordenanza municipal que regula este sector. 

 

Según estas apreciaciones, parece que se cerraría la posibilidad de la continuidad de 

estos establecimientos de venta de animales, a pesar de que el pasado miércoles, el 

tercer teniente de alcalde, Jordi William Carnés, apuntaba que serían viables siempre 

que cumplieran las "recomendaciones" de este informe y que se debería estudiar con 

los comerciantes como aplicarlo "lo antes posible". 

 

Portabella, presidente del Instituto Municipal de Mercados cuando ERC formaba parte 

del gobierno municipal -momento en el que surgió la polémica sobre la continuidad de 

los puestos- cree que la adaptación de estos quioscos de animales de compañía a la 

normativa supondría "una transformación estructural de tal magnitud incompatible 

con el uso del paseo central de las Ramblas". 

 

Mientras CiU y PP piensan que el Ayuntamiento debe hacer una excepción a la ley 

para permitir la continuidad de los puestos de venta de animales que se encuentran en 

la Rambla, ERC e ICV opinan que las paradas son inviables.” 
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Text 7 : “L'Ajuntament de Barcelona eliminarà les parades d'animals de la Rambla i les 

estàtues humanes passaran un control de qualitat”,   28/09/2006 El periódico. 

“L'Ajuntament de Barcelona vol fer un rentat de cara a la Rambla i té en el punt de 

mira les estàtues humanes que actualment actuen a la zona i els establiments de venda 

d'animals. Les parades, on es venen sobretot ocells, peixos i animals petits, segur que 

desapareixeran, però la presència de les anomenades estàtues humanes es decidirà 

segons la qualitat de l'espectacle que presentin. 

La venda d'animals a la Rambla de Barcelona té els dies comptats. L'Ajuntament vol 

acabar amb una activitat que incompleix tant la llei de protecció dels animals com 

l'ordenança municipal corresponent. Ja fa sis mesos, el consistori va convertir una 

caseta que tancava en oficina turística. La idea és que les onze que encara queden es 

reconverteixin, perquè no tenen les condicions mínimes per tenir-hi animals vius.  

 

El consistori no dóna data per al tancament de les parades, però diu que després de dos 

anys de negociació ja no es pot esperar més. Els propietaris de les botigues encara no 

s'han pronunciat sobre aquesta qüestió i a la tarda es reuniran amb representants 

municipals. 

 

Uns altres inquilins habituals de la Rambla, les estàtues humanes, també estaran 

regulats. A partir d'ara hauran de demostrar un mínim de qualitat per poder-hi ser. 

L'Ajuntament sotmetrà les estàtues humanes a una mena d'examen, similar al que ja fa 

temps que es fa als dibuixants de caricatures.”  

 

Text 8: “Els ocellaires de la Rambla recullen firmes davant l'anunci de l'Ajuntament de 

tancar parades”,   01/10/2006 http://www.3cat24.cat/ 

“Els ocellaires de la Rambla han començat una recollida de firmes per mostrar a 

l'Ajuntament el suport popular que tenen. El consistori vol tancar les parades i proposa 

que es reconverteixin perquè incompleixen la llei de protecció dels animals i 

l'ordenança municipal. Però els ocellaires asseguren que els animals estan en bones 

condicions i critiquen que l'Ajuntament no els ofereixi cap altra sortida. Ara fa uns cinc 

anys, l'Ajuntament va obligar les parades a adaptar-se a la normativa, i moltes encara 
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estan pagant la nova instal·lació.” 

 

Text 9: “L'Ajuntament de Barcelona demana la prohibició de les parades d'animals de la 

Rambla”,    09/11/2006 http://www.3cat24.cat 

“L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la Generalitat que prohibeixi les parades 

d'animals de la Rambla de Barcelona. El president del Consell Municipal de Protecció 

dels Animals, Jordi Portabella, considera que els tradicionals quioscos d'ocells de la 

Rambla no compleixen la nova ordenança municipal de venda d'animals, que prohibeix 

l'exhibició d'animals als aparadors. La dotzena de parades d'animals de la Rambla 

depenen d'una antiga concessió que els permet exposar els animals de caça que no 

caben dins del mercat de la Boqueria. 

L'ajuntament considera que la seva funció ha canviat i que, per tant, han de complir la 

Llei Catalana de Protecció dels Animals. Aquesta llei obliga els establiments a obtenir 

la qualificació de nucli zoològic que atorga la Generalitat, a la qual l'ajuntament 

s'oposa.  

El president de l'Associació d'Amics i Comerciants de la Rambla, Ignasi Torralba, és 

partidari de mantenir les parades, mentre que des de l'Institut Municipal de Mercats 

s'aposta pel diàleg.” 

 

Text 10: “Los pajareros de la Rambla, decididos a resistir el desalojo”, 22 /12/ 2006 la 

vanguardia. 

“Los pajareros de la Rambla no tienen ninguna intención de abandonar sus puestos. 

“No nos moverán”, 

asegura Mònica Trias, presidenta de la asociación de pajarerías. Hace años que el 

Ayuntamiento intenta cerrar estos establecimientos con el argumento de que violan las 

leyes, tanto regionales como municipales, que impiden la exhibición de animales en la 

vía pública. A finales del pasado mes de septiembre, el Instituto Municipal de 

Mercados, de quien dependen las paradas de la Rambla que venden animales de pluma, 

además de peces, tortugas y reptiles, manifestó su intención de cerrarlas a partir de 

enero. El Instituto está dirigido por Jordi 

Portabella, segundo teniente de alcalde. Su portavoz, Jordi Tolrà, manifestó en su día 

que a los pajareros 
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se les brindaba la oportunidad de presentar una propuesta alternativa de negocio. Se 

les dio un plazo 

que termina esta Navidad. Durante estas semanas se han producido varias reuniones 

negociadoras. 

La última fue el 10 de noviembre. Jordi Torradas, gerente del Instituto Municipal de 

Mercados, explicó ayer tarde que en esta reunión los pajareros presentaron una 

propuesta por escrito: “Aceptaban la reconversión de la mitad de los puestos, que 

pasarían a vender otros productos, mientras que la otra mitad seguiría vendiendo 

pájaros y otros animales”. 

“Hicimos la propuesta –aclara Trias– para que nunca se nos pueda acusar de que 

fuimos nosotros los que rompimos con una tradición barcelonesa tan arraigada como 

la venta de pájaros en la Rambla. Si para seguir vendiendo pájaros es necesario 

realizar algún sacrificio, estamos dispuesto a ello, pero esto no significa que estemos 

dispuestos a cerrar todos los puestos”. Hace más de 150 años que se venden animales 

en la Rambla. El mercado de la Boqueria vendía en la Rambla los animales vivos, 

especialmente los de pluma, aunque también conejos y otros que formaran parte del 

recetario gastronómico local. De ahí que aún hoy estos puestos dependan técnicamente 

del Institut Municipal de Mercats. Los pajareros sostienen que la concesión se convirtió 

en vitalicia cuando se cumplieron cien años de 

su permanencia en la Rambla, lo que ocurrió entre los años 50 y 60 del siglo XX. 

El Ayuntamiento sostiene, sin embargo, que en la ciudad no hay concesiones vitalicias. 

Esta puede ser, por tanto, una de las cuestiones clave que deberá resolver la justicia si 

no hay acuerdo entre las partes. Torradas expresó ayer su deseo de alcanzar un pacto. 

“No queremos apretar a nadie. Seguiremos hablando después de fiestas”. 

Esto supone que el límite impuesto en septiembre se prorroga. “Después de fiestas, los 

pajareros recibirán nuestra contraoferta. Evidentemente, su oferta está lejos de lo que 

nosotros queremos, que es el cierre 

de todas las pajarerías, pero es un punto de partida para la negociación”. 

Si ésta no se resuelve “en un tiempo prudencial”, el Ayuntamiento expedientará a las 

pajarerías y las 

cerrará por la fuerza, un proceso que, a lo sumo, según Torradas, puede llevar tres 

meses. 

De momento, el Institut Municipal de Mercats ha ofrecido dinero a los pajareros para 

recuperar la licencia, 
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pero la oferta no ha sido considerada. “Queremos seguir trabajando”, sostiene Trias. 

“Y no contribuiremos 

a nada que suponga aumentar la pérdida de personalidad y el cutrerío del paseo”. 

Qué venderán los puestos que opten por abandonar los pájaros es una gran incógnita. 

El producto que 

decidan los pajareros deberá ser aprobado por el Institut Municipal de Mercats. El 

Institut, por parte, 

ha ofrecido varias opciones, pero todas han sido rechazadas. Ninguna de las dos partes 

ha querido precisar 

qué tipo de producto se plantea como alternativa a los pájaros. Los alimentos, sin 

embargo, están descartados 

dado que también está prohibida su venta en la vía pública. “Por las propuestas que 

nos hacen –comenta Trias– parece claro que lo que buscan es que digamos a todo que 

no y. así, tener una baza más para recuperar la concesión”. Hay mucho dinero en 

juego. Torradas asegura que los puestos están situados en uno de los paseos más 

transitados el mundo, por el que pasan, según cálculos aproximados, más de 70 

millones de personas al 

año. “La localización es fabulosa para cualquier negocio”, asegura. “El problema es 

que es el Ayuntamiento 

quien decide qué tipo de negocio podemos poner”, explica Trias, lo que limita mucho la 

oportunidad de dar con uno por el que valga la pena cerrar alguno de los puestos de 

venta de pájaros y animales. “Nosotros hacemos el esfuerzo de renunciar, en parte, a 

nuestra tradición, pero el Ayuntamiento se niega a facilitar una reconversión digna de 

unas familias y de unos negocios tan arraigados en la ciudad”, sostiene Trias. 

“Aguantaremos lo que haga falta”, añade Trias, que ha sido denunciada por el 

Ayuntamiento por no limpiar las pintadas que a diario hacen los grafiteros en su puesto 

frente a la iglesia,  

Poco a poco los quioscos de la Rambla abandonan la noche. Uno más, y ya van tres de 

once, ha decidido que 

no le compensa abrir en las largas madrugadas de invierno. Los tres que cierran son 

los que están más 

arriba del paseo: el del Col·legi de Periodistes, el de Canaletes i el de la calle Canuda. 

Los meses de invierno son los más duros para resistir la noche a la intemperie. No sólo 

por el frío, sino especialmente por la falta de clientes. La prohibición de vender tabaco 
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ha reducido mucho los ingresos. Las máquinas expendedoras, que han podido instalar 

los quioscos, no dejan los mismos márgenes de beneficio que la venta directa. La 

ordenanza también prohíbe exhibir material pornográfico. Vídeos, libros y revistas 

deben venderse ahora con discreción, lo que también ha reducido los ingresos. Los 

quiosqueros, que no lo pasan bien las noches de invierno, lamentan ahora que muchos 

de sus clientes habituales ya no bajan a la Rambla, al faltar la oferta lúdica más 

vinculada con el paseo. Lamentan, así, que los esfuerzos muncipales para aumentar la 

seguridad y la limpieza durante el día, se 

haya trasladado también a la noche. “La Rambla está para golfear de noche, y sin una 

oferta adecuada el paseo se vacía. ¿Quién hay en el paseo de Gràcia a las tres de la 

mañana? Nadie. Y lo mismo sucede ahora en la Rambla. Esto se vacía cuando cierran 

los bares a la una y media”. 

 

Text 11: “Barcelona aplaza el cierre de los kioscos de animales de la Rambla”, El Punt 

01/01/2007 

 

“Los vendedores han recogido 40000 firmas de apoyo y han hecho una propuesta para 

continuar la actividad.  

Los once kioscos de la venta de animales de la Rambla continuarán abiertos después de 

fin de año. Esta era la fecha en que el Instituto Municipal de Mercados había 

anunciado que cerraría o modificaría esta actividad, que en las condiciones actuales 

está fuera de la normativa local y catalana sobre tenencia y venta de animales. Pero el 

Instituto de Mercats ha concedido una prórroga a estos establecimientos mientras dura 

la negociación y el estudio sobre su futuro. Mientras tanto, los vendedores de pájaros 

no paran de recaudar adhesiones y ya tienen 40.000 firmas de apoyo. Han presentado 

una propuesta para continuar la actividad y para reflexionar sobre el futuro de la 

Rambla. Un portavoz del Instituto Municipal de Mercados ha confirmado que el 

Departamento tiene encima de la mesa una propuesta de los pajareros de la Rambla en 

que ellos piden una reflexión sobre el modelo de paseo y en que expresan su deseo de 

continuar la actividad. 

Estas mismas fuentes han confirmado el aplazamiento del cierre de las paradas 

mientras se estudia la propuesta, pero sin concretar cuando se tome una decisión, ni 
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cuando se desarrolle un nuevo encuentro con el colectivo, que tampoco tiene esta 

información y que ha comunicado que está esperando recibir respuesta. Mientras tanto, 

sin embargo, los pajareros no dejan de recaudar muestras de soporte a su actividad. 

Según ha informado la presidenta de la asociación de vendedores, a Mònica Trias, el 

volumen de firmas de apoyo ya es de cerca de 40.000, y de momento continúan 

recogiendo, a pie de parada y bajo un lema que dice Yo también quiero animales en la 

Rambla. 

Los pajareros con más de un siglo y medio de presencia en el paseo, continúan 

pensando que forman parte de "la esencia de la Rambla" y así lo han expresado en la 

propuesta que han entregado a Mercats. Creen que hay alternativas y otras vías de 

adaptación a la normativa que no sea el cierre y manifiestan que están "abiertos" a 

negociar. Por eso han presentado una propuesta ellos primero. "No permitiremos que 

digan que no queremos hablar", dijo Trias. El colectivo, sin embargo, pide una 

"reflexión profunda" sobre "la Rambla que nos gustaría para la ciudad, porque se está 

perdiendo." Trias opina que sacar a los pajareros es un paso más para convertirla en 

"un parque temático para los turistas".” 

Text 12: fragment d’entrevista a IMMA MAYOL Tenent alcalde de Barcelona. El país 

06/02/2007 

“(…) P. Sin duda. Pero por otro lado se abre la sensación entre muchos ciudadanos de 

que la ciudad se nos vuelve extraña. 

R. De que nos pertenece menos por efecto del turismo. La parte positiva es el 

cosmopolitismo, esa sensación que teníamos en Londres hace 30 años y que ahora 

también tenemos aquí. Pero cuando llegas a casa tienes en efecto la sensación de que 

Barcelona es menos tuya. Eso hay que cuidarlo. 

P. ¿Cómo? 

R. Cuidando los referentes históricos. La Paloma, por ejemplo. Encontraremos la 

forma de que siga siendo un lugar emblemático y que cumpla con la normativa. 

P. ¿Y los puestos de animales de la Rambla? 
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R. Es diferente; las condiciones en que se hallan los animales en venta no son muy 

razonables. 

P. Los jilgueros y los pececillos no parecen muy tristes. 

R. Entiendo lo que me dice, y puedo estar de acuerdo en el fondo, pero hay una 

sensibilidad social creciente que nos exige que las condiciones de los animales sean las 

adecuadas(…)”. 

Text 13:  “Barcelona cerrará siete pajarerías de la Rambla”, El País 10/03/2007  

 “Mercats de Barcelona y el Ayuntamiento cerrarán siete de las once pajarerías 

existentes en el paseo central de la Rambla. Cuatro de estas pajarerías se reciclarán 

vendiendo objetos artísticos y tres desaparecerán tras pactar una indemnización con el 

Ayuntamiento. Sólo cuatro de estos quioscos continuarán vendiendo animales tras 

efectuar unas reformas en sus instalaciones. 

El punto más conflictivo para alcanzar un acuerdo definitivo reside, sin embargo, en el 

importe de las indemnizaciones por cierre. El Ayuntamiento ofrece por ahora a cada 

comerciante una indemnización de 102.000 euros, mientras que éstos reclaman 150.000 

euros. 

Las indemnizaciones que se ofrecen son el doble de la cantidad que pagó el 

Ayuntamiento de Barcelona hace tres años cuando adquirió uno de los quioscos 

dedicados a la venta de pájaros para convertirlo en un punto de información para los 

turistas. Sin embargo, la indemnización ofertada está por debajo del precio de venta de 

las paradas del Mercado de la Boqueria, que se traspasan como mínimo a 300.000 

euros, dependiendo de su tamaño. 

Las negociaciones sobre el futuro de las pajarerías de la Rambla se iniciaron hace dos 

meses al expirar el plazo impuesto por el Ayuntamiento a los comerciantes para que 

adecuaran sus quioscos a las normativas sobre la venta de animales. En principio 

ninguno de los 11 quioscos cumplía los mínimos legales, lo que pudo haber supuesto su 

cierre fulminante a partir del pasado 1 de enero. La presión popular y la acción 

decidida de Manuel Ripoll, el presidente del Mercado de la Boqueria, al que pertenecen 

estos quioscos, posibilitó la apertura de negociaciones.” 
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Text 14:  “Activistas se enjaulan para protestar contra la venta de animales en La 

Rambla”,  24/05/2007 El país. 

“Siete activistas enjaulados y desnudos han protestado en la Rambla de Barcelona 

contra la situación que sufren los animales encerrados en los quioscos de la vía más 

popular de la ciudad. La organización AnimaNaturalis ha enviado una carta al alcalde, 

Jordi Hereu, en la que se quejan porque esta actividad no esté aún prohibida. 

Los puestos de la Rambla acogen gran variedad de animales, desde pequeños roedores 

hasta animales exóticos. Los defensores de estas especies, se han encerrado cerca de la 

estación de Metro de Drassanes en seis pequeñas jaulas con carteles en los que se leía: 

No más animales en jaulas. 

La venta de animales en los quioscos de la Rambla, según estos activistas, es un hecho 

"insólito" en Europa. Para AnimaNaturalis, esta práctica vulnera la Ordenanza 

Municipal para la Convivencia y la Defensa de los Animales, que prohíbe la exhibición 

de animales en los escaparates para evitar compras compulsivas y abandonos. 

En la carta enviada al alcalde, la organización señala que la venta de animales en la 

Rambla debería haber terminado hace años por diferentes razones. "Se trata de una 

calle inadecuada porque es un sitio muy transitado, lo que mantiene a los animales 

permanentemente asustados. Además, en ningún país desarrollado se venden animales 

en estas condiciones tan lamentables", explica el escrito. "Los animales se encuentran 

hacinados en una misma jaula. Y están expuestos todo el día y toda la noche, tanto en 

celebraciones por fiestas populares o por victorias deportivas". Esto les provoca estar 

asustados por todo el alboroto, según la organización.” 

 

Text 15: “Los pajareros de las 11 paradas de la Rambla se hacen fuertes”, 05/08/2007 

Font: Diari Avui Traducció: Álex Plana 

“Los paradistas quieren seguir vendiendo animales en el paseo. El anterior gobierno 

municipal tenía intención de convertir las paradas en tiendas de regalo de calidad, 

pero con el actual gobierno las cosas podrían ser diferentes.  
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Pronto se cumplirá un año de lo que tenía que ser la última negociación sobre el futuro 

de los pajareros de la Rambla. El enero de este año tenía que comenzar una nueva 

etapa y las paradas se tenían que reconvertir con una nueva oferta comercial. Pero la 

salida de ERC del equipo de gobierno municipal ha dado una tregua a estos 

comerciantes, que desde el 2004 estan fuera de la ley catalana que impide la exposición 

y venta de animales a la calle. 

Ahora los pajareros vuelven a estar en una posición de fuerza y, según un portavoz del 

Institut de Mercats, quieren empezar de nuevo la negociación con el objetivo de seguir 

vendiendo animales en la Rambla. El futuro de estas paradas y el conjunto del paseo 

será uno de los retos que tendrá que afrontar la nueva regidora de Ciutat Vella, Itziar 

González. 

Jordi Portabella, que hasta las pasadas elecciones municipales fue tinente de alcalde y 

regidor de Comerç, estuvo negociando durante años con los cinco propietarios de las 

once paradas para cambiar la imagen de este tramo de la Rambla. Lo amparaba la 

normativa, ya que desde el 2004, cuando se aprobó una nueva ordenanza que tenía en 

cuenta la ley catalana de protección de los animales, se prohibió expresamente la 

exposición de animales que están en venta. La normativa anterior ya lo prohibía, pero 

hacía una excepción para las paradas de la Rambla, que tiempo atrás, además de 

vender pájaros, tenían animales exóticos, tarántulas, reptiles... Portabella consiguió 

poner un cierto orden y limitar la venta a aves, pero su objetivo final era reconvertir 

estas paradas en tiendas de venta de regalos y souvenirs de calidad. 

Los pajareros de la Rambla difícilmente -o de forma imposible- pueden acogerse a la 

ley de venta de animales, porque ni tienen los metros suficientes, ni pueden poner los 

animales en segundo término, no pueden insonorizar las paradas, y las bestias duermen 

en la parada y pasan frío y calor,... 

Defensores y detractores 

En los últimos meses, paradistas y Ayuntamiento habían llegado casi a un acuerdo para 

mantener solo dos paradas de pájaros, como testimonio, y reconvertir las otras nueve 

paradas. La parada número doce la recompró el Ayuntamiento por 54.000 euros y se 
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instaló un punto de información que "lo amortizamos en 24 horas", según un portavoz 

municipal. 

Las paradas de los pájaros, igual que ha pasado con las floristas, han ido perdiendo 

categoría. Para acabar de liar el tema, detractores y defensores de los pajareros se han 

liado en una guerra mediática. Todos recogen firmas a favor de sus posicionamientos. 

Los defensores de los animales hacen manifiestos y actos de protesta contra la 

permanencia de las jaulas. Los defensores de los pajareros se amparan en la tradición 

y la necesidad de mantener las imágenes "de siempre" de la avenida, ahora que aspira 

a ser Patrimonio de la Humanidad.” 

Text 16: “Protesta contra los puestos de animales de Las Ramblas”, ADN 31/08/2007.  

 

“Una decena de activistas de la asociación AnimaNaturalis se manifestaron el 

jueves en Las Ramblas de Barcelona para protestar contra la venta de animales en 

pequeños puestos en la vía pública. En Las Ramblas, hay 11 tiendas de animales. 

Conejos, peces, hámsters, iguanas, tortugas y todo tipo de animales que viven en 

pequeñas jaulas y llaman la atención de toda la gente que pasea por esta arteria de la 

ciudad. Los comerciantes, por su parte, aseguran que tienen todos los papeles en regla.  

"Los animales tienen que soportar el ruido, la polución y viven en condiciones muy 

malas", asegura Helena Escoda, portavoz en España de AnimaNaturalis, una 

organización dedicada a establecer, difundir y proteger los derechos de los animales. 

Escoda declara que no quiere boicotear los negocios, pero les pide que no vendan 

animales. "En Las Ramblas se puede vender cualquier cosa, siempre hay gente", añade. 

La organización declara que la venda de animales "vulnera la Ordenanza de civismo 

de Barcelona, que dice que los lugares donde se venden animales tienen que tener como 

mínimo 40 metros cuadrados, que el recinto donde están los animales tiene que estar 

insonorizado y que los animales no pueden estar expuestos en la vía pública". 

El otro lado del tema 

Mònica Trias, vocal de las tiendas de pájaros de Las Ramblas, asegura que estas 

manifestaciones le parecen "ridículas y vulgares", y añade que esta asociación "está 

buscando una representación mediática que consiguen gracias a la popularidad de las 
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tiendas de animales de Las Ramblas". Trias compara la actuación de AnimaNaturalis a 

una garrapata, "que chupa, y uno vive del otro". 

En relación al incumplimiento de la Ordenanza municipal, Trias asegura que con el 

cambio de gobierno tras las elecciones "ya se verá". En septiembre tienen que volver a 

empezar las negociaciones para determinar el futuro de los puestos, pero asegura que 

"las licencias están en regla y que nadie incumple la ley". 

El Ayuntamiento, por su parte, explica que el ex presidente de Mercados de Barcelona, 

Jordi Portavella, emprendió una negociación con los paradistas, pero que tras el 

cambio de gobierno se tiene que esperar que el nuevo responsable de mercados del 

ayuntamiento, Jordi William Carnes, estudie el tema y se reemprendan las 

negociaciones. 

Protesta reiterada 

AnimaNaturalis denuncia que "España es el país de la UE donde más abandonos de 

animales hay", y que esto viene fomentado por las compras compulsivas. 

La campaña contra la venta de animales en Las Ramblas empezó el pasado mes de 

mayo, y desde el 15 de agosto la asociación se manifiesta cada jueves a las 11,30 de la 

mañana. AnimaNaturalis reúne firmas y reparte panfletos para concienciar a la gente 

sobre la crueldad que significa exponer los animales al "estrés que supone un lugar 

como Las Ramblas".” 

Text 17: “Los ecologistas piden abrir las jaulas de los pájaros de La Rambla”,  El País 05/09/2007  

“Los movimientos ecologistas internacionales, encabezados por la asociación Anima 

Naturalis, han irrumpido con fuerza para pedir la libertad de los pájaros y otros 

animales que se venden en las tiendas de La Rambla de Barcelona. La movilización 

amenaza con complicar las negociaciones que Ayuntamiento y comerciantes reabrirán 

antes de dos semanas, según aseguró ayer un representante del Instituto Municipal de 

Mercados. 

"No a la venta de animales en La Rambla". Éste es el titular de una octavilla, escrita en 

inglés y en castellano, que desde hace aproximadamente dos meses la organización 
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internacional Animana Naturalis reparte todos los jueves ante los puestos de animales 

de La Rambla de Barcelona. La organización, implantada en numerosos países de 

América Latina, está vinculada a la plataforma PETA (People for the Ethical Treatment 

of Animals), una asociación fundada en 1980 en Estados Unidos con sucursales en todo 

el mundo y que cuenta con importantes recursos económicos que aportan sus más 

850.000 socios, entre ellos la actriz Pamela Anderson. 

"Las jaulas de los animales de las Ramblas incumplen todas las ordenanzas 

municipales; viven en espacios muy reducidos, sometidos a la intemperie y la 

contaminación acústica. Pero el futuro que les espera, una vez vendidos, no será mucho 

mejor, ya que serán abandonados o maltratados. Por eso pedimos el cese de la venta de 

animales en la Rambla", afirma Aida Gascón, 23 años, coordinadora de Anima 

Naturalis. 

La movilización de estos ecologistas amenaza con complicar las negociaciones que 

desde hace meses llevan a cabo representantes del Ayuntamiento con los portavoces de 

los 11 puestos de pájaros del paseo. Estas negociaciones, que quedaron interrumpidas 

el pasado mes de mayo a raíz de las elecciones municipales, se reemprenderán en las 

próximas dos semanas, según aseguró un portavoz del Ayuntamiento. 

"Las manifestaciones callejeras son una mala solución. Hay que abordar el tema de 

venta de los pájaros en la Rambla con serenidad, tratando de respetar los derechos de 

unos comerciantes que desde hace 150 años venden animales en la Rambla. Si 

incumplen las ordenanzas, ellos están dispuestos a adecuar sus tenderetes", asegura 

Manuel Ripoll, director del mercado de la Boqueria, del que dependen los puestos de 

La Rambla. 

La polémica no parece inquietar al concejal Jordi Williams, responsable del Instituto 

Municipal de Mercados, que ha pedido tiempo para estudiar el caso.” 

 

Text 18:  “Ciutat Vella busca el consenso para cambiar los usos de La Rambla” , El País 28/09/2007  

“Una comisión debatirá y decidirá qué actividades se limitarán en el paseo  
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Ayuntamiento, comerciantes, vecinos, hoteleros, restauradores y técnicos han 

constituido una comisión para decidir cómo reorientar los usos del principal paseo de 

Barcelona, La Rambla. Un paseo que ha sido tomado literalmente por el turismo en los 

últimos años y cuya actividad ha girado hacia ese sector, con la apertura y 

construcción de hoteles y la proliferación de franquicias de locales de restauración de 

baja calidad. 

Hasta 24 tiendas de souvenirs a ambos lados del paseo -con los típicos trajes de 

faralaes y los sombreros mexicanos-, un número importante de casas de cambio, 

terrazas de bares y restaurantes en las que no se oye ni una sola conversación en 

catalán o castellano, estatuas que prácticamente se pegan una a otra ante decenas de 

turistas que copan la acera y grupos de trileros que entre las rondas dede la Guardia 

Urbana siguen haciendo su agosto con el timo de la bolita. 

Es el retrato fijo de La Rambla durante buena parte del año que poco a poco ha ido 

expulsando al residente de Ciutat Vella y al barcelonés en general. Este panorama 

preocupa al Ayuntamiento y también a vecinos y comerciantes de la zona, que han 

puesto en marcha una comisión para debatir y tomar decisiones sobre el futuro de La 

Rambla. "Si hay que limitar más algunas actividades, como la hotelera; cómo 

reorientar los comercios para que sean de mejor calidad; si hay que cerrar todos los 

puestos de venta de animales o no: todo se planteará en la comisión y se decidirá" 

explicó ayer la regidora del distrito Itziar González, que quiere aplicar en el principal 

paseo de la ciudad un singular proceso de participación que ya ha puesto en práctica 

en otros puntos de la ciudad. 

Representantes de la Asociación Amics de la Rambla, en la que están vecinos y 

comerciantes, respaldan la iniciativa. Ayer, en el acto de los Ramblistas del Año, la edil 

insistía en que hay que corregir la actividad que "consume" el paseo de forma 

intensiva, en referencia clara al turismo. También planteó la conveniencia de trasladar 

el dinamismo comercial del Barri Gótic a La Rambla y al Raval. 

El consenso no es fácil de alcanzar teniendo en cuenta los intereses, cada vez mayores, 

de hoteleros, restauradores y bares cuyo principal cliente es el turista y que prescinden 

del barcelonés. "Los precios de las consumiciones en las terrazas se rigen por la 

demanda, que es mayoritariamente turística", argumentaba el propietario del 
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restaurante Amaya, de La Rambla. El monocultivo del potencial cliente llega al punto 

de que en algunas terrazas del paseo ya no se sirven cafés porque es una consumición 

barata” 

Text 19: “Informe sanitaru municipal”,  15/5/2008 el periódico 

“Les ocelleries de la Rambla hauran de renovar-se. L'ajuntament estudia les propostes 

fetes pel Col.legi de Veterinais.  

La continuïtat de les botigues d'animals de la Rambla ja ha quedat garantida, però la 

negociació de la posada al dia d'aquestes parades encara va per llarg. El Col.legi de 

Veterinaris de Barcelona ha entregat a l'ajuntament un informe sobre les condicions 

higienicosanitàries dels 11 establiments que els últims anys han estat amenaçats de 

tancament. De les seves conclusions i propostes sortiran les recomanacions sobre com 

hauran de ser les parades que optin per continuar al carrer. 

L'estudi dels veterinaris analitza aspectes relacionats amb la venda dels animals a la 

Rambla i altres elements que l'ajuntament va qualificar ahir en una nota de "gran 

complexitat tècnica". Els serveis municipals treballen amb el document per establir les 

condicions per a la reordenació d'aquests negocis, seguint les recomanacions que facin 

els esmentats professionals, que no s'han fet públiques. 

No obstant, a les normes que imposi l'ajuntament caldrà afegir-hi les mesures i 

actuacions que s'acordin en la futura taula tècnica que s'està a punt de constituir, i que 

treballarà també amb l'estudi topogràfic dels espais físics i usos de la Rambla que està 

elaborant el districte, com va avançar aquest diari. 

La portaveu dels ocellaires de la Rambla, Mònica Trias, va assegurar ahir que encara 

no tenen coneixement de les conclusions dels veterinaris, però que confien plenament 

en la regidora Itziar González per impulsar la reforma dels seus quioscos i contribuir a 

la millora del degradat carrer. "La voluntat de tots és que la venda d'animals es 

mantingui, ja sigui a totes les parades, o bé transformant-ne algunes en altres negocis 

consensuats", va dir. L'ajuntament encara no ha decidit quantes continuaran.” 

Text 20: “Los animales de la Rambla, en precario”, Xavier Mas de Xaxàs 16/05/2008  

“Los veterinarios afirman que los puestos de venta no cumplen la normativa sobre 

protección de animales en Catalunya 
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Los animales de la Rambla no están en buenas condiciones de salud, higiene y 

bienestar general, según un informe elaborado por el Col · legi de Veterinaris de 

Barcelona (COVB).  

El estudio, encargado por el Institut Municipal de Mercats, debe servir de base para 

decidir el futuro de las pajarerías. El Ayuntamiento, que no ha querido difundir su 

contenido, asegura que los puestos podrán seguir si se adaptan a la normativa.  

 

Hoy por hoy, según el informe, no es así. Los veterinarios aseguran que los puestos "no 

cumplen la regulación de protección de los animales en Catalunya".  

 

Entre las principales deficiencias está la estructura metálica, que se considera muy 

endeble y poco adecuada para aislar a los animales del frío y el calor, sobre todo 

cuando están cerrados. Asimismo, se apunta a las malas condiciones de las jaulas, al 

elevado número de animales por jaula y a la colocación de estas jaulas a nivel del 

suelo. "Deberían estar elevadas porque si están en el suelo el animal se siente muy 

amenazado por las personas que lo ven desde arriba y se estresa mucho", explica un 

veterinario.  

 

La ley impide la venta de animales en la vía pública para evitar estas situaciones de 

estrés.  

 

Mònica Trias, portavoz de las pajarerías, no ha tenido acceso al informe "y es difícil 

opinar sin verlo. En todo caso, debe quedar claro que no hay nadie más interesado que 

nosotros en mantener a los animales en las mejores condiciones. Vivimos de ellos. No 

los venderíamos si estuvieran enfermos o sucios." Trias sospecha que detrás del 

informe está la intención del COVB de cerrar las pajarerías: "Muchos veterinarios 

tienen tiendas de animales y ven con malos ojos nuestra competencia. Hubiera sido 

lógico que nos hubieran dado la oportunidad de explicar cómo limpiamos las jaulas y 

mantenemos a los animales, pero en ningún momento nos han preguntado".  

 

El informe afirma que las jaulas no están bien limpias y que los excrementos no se 

eliminan de manera adecuada, por lo que a su juicio "la salud pública está 

comprometida". Los animales, según los técnicos, pueden transmitir zoonosis, es decir, 

enfermedades como la rabia, la tiña, la sarna y la gripe aviar entre otras. Trias 
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asegura que sus animales están sanos y que los puestos cuentan con una certificación 

del departamento de Agricultura autorizando la venta.  

 

El Ayuntamiento mantiene silencio. A finales del 2006 decidió que los puestos deberían 

cerrar en enero del 2007. Se echó atrás, sin embargo, ante el alud de firmas de apoyo, 

cerca de 40.000, que lograron las pajarerías.  

 

Los veterinarios, molestos con la apatía del Consistorio, incluyen en su informe unas 

recomendaciones para que las pajarerías se adapten a la ley. La principal es crear un 

nuevo modelo de kiosko. Consideran que si al Ayuntamiento ya le está bien la situación 

actual debería enmendar su propia ordenanza sobre protección y venta de animales.” 

Text 21: “ERC pide que se expediente a los quioscos de pájaros que no cumplan la 

ley”, EFE Barcelona | 16/05/2008  

“El presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Portabella, 

ha pedido al gobierno municipal que abra expedientes e intervenga ante los puestos de 

venta de pájaros de las Ramblas que no cumplan la Ley de Protección de Animales ni 

la ordenanza municipal que regula este sector. 

Portabella ha hecho estas declaraciones después de que ayer el colegio de Veterinarios 

de Barcelona explicase que, según un informe elaborado por este organismo, estos 

populares establecimientos que se sitúan en la zona central de este paseo barcelonés, 

no sólo ofrecen deficiencias sobre el bienestar de los animales a la venta, sino que 

comprometen la salud pública. 

"Éste es el final de un largo proceso iniciado los últimos años en el que a pesar de las 

diversas opiniones y voces disidentes tiene su desenlace con un informe concluyente de 

una institución neutra como el Colegio de Veterinarios", ha afirmado el edil 

republicano. 

Para la entidad colegial, resulta "evidente" que las instalaciones que sirven para 

acoger a los animales en estos puestos de venta no cumplen las condiciones de 

bienestar ni de salud pública y ofrecen unas limitaciones estructurales que les hacen 

incompatibles con la normativa vigente. 
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Según estas apreciaciones, parece que se cerraría la posibilidad de la continuidad de 

estos establecimientos de venta de animales, a pesar de que el pasado miércoles, el 

tercer teniente de alcalde, Jordi William Carnés, apuntaba que serían viables siempre 

que cumplieran las "recomendaciones" de este informe y que se debería estudiar con 

los comerciantes como aplicarlo "lo antes posible". 

Portabella, presidente del Instituto Municipal de Mercados cuando ERC formaba parte 

del gobierno municipal -momento en el que surgió la polémica sobre la continuidad de 

los puestos- cree que la adaptación de estos quioscos de animales de compañía a la 

normativa supondría "una transformación estructural de tal magnitud incompatible con 

el uso del paseo central de las Ramblas".” 

 

Text 22: “Revifa la polèmica sobre les parades de venda d’animals a la Rambla”, 

20/05/2008 El Punt 

“Els venedors estan molestos amb l’Ajuntament i les societats defensores dels animals, 

també.” 

“La polèmica que des de fa anys ha envoltat les parades de venda d’animals de la 

Rambla torna a revifar, i amb força. D’entrada, l’informe del Col·legi de Veterinaris, ha 

sortit a la llum pública a mitges, i amb una interpretació per part de l’administració 

que no ha agradat el col·legi. Per altra banda, el col·lectiu més directament afectat, els 

venedors, es va assabentar de les conclusions de l’informe per la premsa. I està molest 

perquè encara no ha rebut cap explicació de l’administració. Per últim, les societats 

protectores dels animals han tornat a expressar els seus arguments contraris a aquestes 

parades, que segons ells no compleixen la llei. 

El que havia de ser un pas per arreglar el conflicte, el que ha fet és molestar tothom. És 

evident que a l’Ajuntament no li ha agradat l’informe dels veterinaris, si no, no l’hauria 

difós amb comptagotes i aportant una sèrie d’interpretacions que no han agradat el 

Col·legi de Veterinaris, l’autor de l’estudi. Aquest és l’altre col·lectiu molest. Ha fet la 

feina que li van encarregar però la malinterpreten. El tercer en discòrdia és el col·lectiu 

de venedors d’animals de la Rambla. És el més directament implicat i afectat en el 

problema però s’assabenta per la premsa de les conclusions de l’informe. Ja hi està 

acostumat, però això no treu que s’indigni. Ara espera que l’administració faci el gest 
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de cridar els paradistes per concretar alguna solució a la seva situació. La portaveu 

d’aquest col·lectiu, Mònica Trias accepta que les parades actuals no són les més 

adients per als animals. «De fet, quan ens les van imposar ja vam dir que no ens 

agradaven», recorda. I, «ara que sembla que ja s’ha decidit que podrem continuar la 

nostra activitat», comenta, manifesta la disposició dels paradistes a remodelar les 

parades per fer-les més adients a la Rambla, i als animals. «La Rambla s’ho mereix», 

sentencia.  

Això no obstant, reclama en nom del col·lectiu que representa que aquest cop la 

remodelació de les parades sigui «definitiva». 

Hi ha un quart col·lectiu en discòrdia: les societats defensores dels animals, que 

continuen les seves campanyes en contra d’aquesta activitat a la Rambla. Ahir, 

l’associació en Defensa dels Drets dels Animals (ADDA) va emetre un comunicat tot 

recordant que les parades «vulneren la normativa vigent i suposen un greuge 

comparatiu amb les botigues de venda d’animals de la ciutat». Aquesta entitat diu que 

«és inexplicable» que es continuï tolerant aquest tipus de negoci a la Rambla, malgrat 

que incompleix un bon nombre d’articles tant de la llei de protecció dels animals com 

de les ordenances municipals d’aquest àmbit. Entre aquestes, per exemple, l’espai de 

què han de disposar els animals per poder moure’s o la prohibició d’exhibir-los al 

públic als aparadors dels establiments. Aquesta associació ha manifestat que ha reunit 

12.000 firmes a favor de la reconversió d’aquests negocis a una altra activitat, i, per 

tant, de la desaparició dels animals de la Rambla. Aquesta entitat lliurarà aquestes 

firmes properament a l’Ajuntament de Barcelona.” 

Text 23: “La Rambla mantendrá entre tres y seis paradas de venta de animales”, el 

periódico, 2008 

“La venta de pequeños animales domésticos seguirá formando parte del paisaje de la 

Rambla, en su tramo superior. El cambio que afronta el eje turístico, que en un año 

estrenará pavimento y nuevas terrazas, no incluye finalmente la supresión de los 

puestos de animales. Ayuntamiento y afectados negocian la recta final de un acuerdo 

para mantener entre un tercio y la mitad de los actuales 11 puestos, esto es, entre 3 y 

6. 

En los últimos años el ayuntamiento se ha mostrado favorable a la eliminación de este 

tipo de tiendas, alegando que contravenían la ordenanza de tenencia, venta y 
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protección de animales. Mercats de Barcelona, de quien dependen las paradas, lleva 

meses discutiendo con los afectados una salida al conflicto. Ellos se negaban a 

marcharse, y el ayuntamiento, en especial el presidente de Mercats, Jordi Portabella, 

estaba decidido a desterrar esta actividad de la Rambla. 

En las últimas semanas, ambas partes han aflojado sus posiciones y se acercan al 

pacto. Los vendedores aceptarían la continuidad de la mitad de los puestos y la 

transformación de la otra mitad en otro tipo de negocio. El portavoz del colectivo, 

José Cuenca, señala que los vendedores están pendientes de saber exactamente qué 

opciones comerciales se les ofrecen para permanecer en la Rambla. En función de las 

posibilidades que vean a los nuevos negocios, la cifra de vendedores de animales que 

se queden podría variar. 

 

RAZONES HISTÓRICAS 

El ayuntamiento ha admitido finalmente, por razones históricas --la venta lleva más 

de 150 años en la Rambla--, la continuidad de este tipo de actividad, aunque en 

menores proporciones. A día de hoy, la oferta municipal es que un tercio de los 

puestos de animales prosigan con su actividad, otro tercio se transforme y el resto se 

marche, previa indemnización. Pactar la marcha de algún vendedor, no obstante, será 

complicado. Las concesiones son antiguas (anteriores a los años 70) y, por tanto, de 

99 años y las pretensiones económicas de los afectados son millonarias, teniendo en 

cuenta que se trata de la calle más transitada por peatones de la ciudad. Sacar de la 

Rambla a los afectados con una batalla legal de por medio sería muy complicado, por 

lo que ambas partes están decididas a llegar a un acuerdo. 

 

SERPIENTES, NO 

Los puestos de animales que pervivan no podrán continuar en las mismas condiciones 

que en la actualidad. El ayuntamiento quiere que desaparezcan de la vía pública 

animales como serpientes, caimanes, gallinas, ocas y similares. Sí tolerará pequeñas 

aves, peces, tortugas, pequeños roedores y otros. 

Los comercios que se reciclen y pasen a vender otra cosa, deberán optar entre 

regalos, libros, entradas para espectáculos, artículos culturales o textiles. La 

propuesta de algunos vendedores de ofrecer alimentación o telefonía móvil no es 

viable, indicaron fuentes municipales. 
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Una disposición legal permitirá la continuidad de los negocios 

La normativa de protección de animales del 2004 estipula, entre otras cosas, que las 

tiendas de mascotas no pueden tenerlas a la vista desde la calle, han de medir más de 

40 metros cuadrados, ofrecer condiciones de insonorización y climatización y otros 

requisitos. Obviamente, en la Rambla todos resultan imposibles de cumplir, por lo que 

los puestos están en situación irregular. El ayuntamiento aguarda a cerrar el acuerdo 

con los comerciantes y decidir cuántas paradas de animales se quedan para adoptar 

medidas que permitan su regularización. Lo más probable es que se recupere una 

disposición adicional que permita esta excepción limitada.” 

 

Text 23: “Un año de vida para las pajarerías de la Rambla barcelonesa” La Vanguardia 

28/11/2008  

 

“El Ayuntamiento aprobará hoy la ordenanza que debe resolver la situación ilegal de 

los puestos de venta de animales de la Rambla, que se suprimirán o se reducirán 

drásticamente.  

La cuenta atrás ha empezado para los pajareros de la Rambla. En el plazo de un año, 

los puestos de venta de animales desaparecerán o quedarán reducidos a la mínima 

expresión. El pleno municipal aprobará hoy, con los previsibles votos a favor de todos 

los grupos a excepción del PP, las nuevas ordenanzas de mercado, en la que se ha 

incorporado una enmienda de ERC que obliga al Ayuntamiento a resolver la situación 

alegal en la que están las pajarerías. 

El tercer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Jordi William 

Carnes, explicó ayer que los plazos se cumplirán y se está trabajando en buscar una 

solución para los comerciantes. Los puestos dependen, en la actualidad, del mercado 

de la Boqueria. Por eso, la alegación que se ha introducido está vinculada a las 

ordenanzas de mercado y la protección de los animales. Para desencallar la situación 

de ilegalidad en la que se encuentran desde hace años las pajarerías, el presidente del 

grupo municipal de ERC, Jordi Portabella, condicionó el voto favorable a las 

ordenanzas de mercado siempre que se introdujera la enmienda que obliga a las 

pajarerías a cumplir la ley. 
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La solución más factible pasa por eliminar los actuales puestos o reducir su número y 

adecuarlos a la normativa que establece que deben tener un mínimo de 40 m2. La gran 

superficie necesaria para cumplir la ley hace pensar que el Ayuntamiento prevé dejar a 

lo sumo dos puestos. Estas pajarerías, ubicadas en la Rambla desde hace 150 años, 

venden animales de pluma, peces, tortugas y reptiles. 

 

La posible supresión de los puestos cuenta con la oposición frontal de los comerciantes, 

quienes consideran que son un elemento identificativo de la Rambla. Mònica Trias, una 

de las vendedoras, afirma que se sienten indefensos con los vaivenes del Ayuntamiento, 

que no tiene claro que hacer con ellos. "Hace ocho años nos obligaron a cambiar la 

estructura de los puestos. Ahora quieren cerrar nuestros negocios, cuando aún estamos 

pagando la inversión", dice. En este sentido, explica que están dispuestos a negociar 

una salida que beneficie a todos y denuncia que se ha tenido más miramiento con las 

estatuas de la Rambla que con ellos. 
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expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa administrativa.

Barcelona, 18 de gener de 1999

BLANCA FELIU I BORRELL
Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(99.015.115)

EDICTE
de 18 de gener de 1999, sobre acords de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referents a di-
versos municipis.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 28 d’octubre de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Cata-
lunya en matèria urbanística, segons el proce-
diment que assenyala l’article 44 del Reglament
de gestió urbanística, i amb les condicions que
si s’escau s’indiquen, els expedients de sol·licitud
d’autorització d’obres en sòl no urbanitzable que
es detallen a continuació:

Exp.: 1461/98
Construcció d’una base de telefonia mòbil i

pal per a antenes al cantó nord de la carretera
BV-2176, costat Pont Bruixa, de Santa Marga-
rida i els Monjos.

Exp.: 1306/98
Substitució de la torreta de comunicacions per

una altra de 35 metres d’alçada al turó de Sant
Pau, de Pacs del Penedès.

Exp.: 2018/98
Legalització d’un centre de cria i reproduc-

ció cavallar, quadres esportives i lloguer de ca-
valls al paratge Santa Madrona, d’Alella.

Aprovar l’expedient i indicar a l’Ajuntament
i a la persona interessada que l’eficàcia de la con-
cessió de la llicència per part de l’Ajuntament
està supeditada al fet que al registre de la pro-
pietat corresponent es faci constar l’agrupació
de les tres finques cadastrals, parcel·les núm. 21,
22 i 41 del paratge santa Madrona, d’Alella, i la
indivisibilitat de la major finca resultant, a l’efec-
te del que assenyala l’article 140 del text refós
de la legislació vigent en Catalunya en matèria
urbanística.

Exp.: 2696/97
Construcció d’un nou cementiri municipal a

Calella.
Aprovar l’expedient amb el benentès que és

necessari incloure al projecte la plantació de ve-
getació arbòria o arbustiva a l’interior del recin-
te, al llarg de les rampes que constitueixen les
terrasses sobre les quals es disposen les edifica-
cions funeràries.

Aprovar, de conformitat amb els articles es-
mentats anteriorment i condicionant l’eficàcia
de la concessió de la llicència per part de l’ajun-
tament a la inscripció de la indivisibilitat de la
finca al registre de la propietat corresponent, els
expedients de sol·licitud d’autorització d’obres
en sòl no urbanitzable que es detallen a conti-
nuació:

Exp.: 1772/98
Rehabilitació d’un habitatge a la masia cal

Jaume Magí, polígon 5, parcel·les 30, 31 i 32, de
Castellet i la Gornal.

Aprovar l’expedient amb el benentès que es
preveurà el corresponent sistema de depuració
de les aigües residuals.
Exp.: 978/98

Construcció d’un habitatge al Mas la Plana,
de Pacs del Penedès.

Denegar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Cata-
lunya en matèria urbanística i segons el proce-
diment que assenyala l’article 44 del Reglament
de gestió urbanística, l’expedient de sol·licitud
d’obres en sòl no urbanitzable que es detalla a
continuació:
Exp.: 2039/98

Construcció d’un habitatge a Can Cassadó,
de Cabrera de Mar.

Contra els acords anteriors, que no exhaurei-
xen la via administrativa, es pot interposar re-
curs ordinari davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques en el termini d’un
mes a comptar de la data de publicació d’aquest
Edicte. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que hi hagi cap resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa administrativa.

Barcelona, 18 de gener de 1999

BLANCA FELIU I BORRELL
Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona
(99.014.046)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

DECRET
6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les
condicions de manteniment dels animals de com-
panyia.

La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals estableix en el seu títol I una sèrie de
disposicions de caràcter general, que fan refe-
rència a les atencions mínimes que han de rebre
els animals, des del punt de vista de tracte, hi-
giene i transport.

En els darrers anys, els animals de companyia
han esdevingut un element important en la nos-
tra societat, essent presents en un nombre molt
significatiu de llars de Catalunya.

Les conseqüències d’aquesta realitat, tant pel
que fa a les denúncies per manteniment d’ani-
mals de companyia en condicions inadequades
com a l’aplicació de la tipificació d’infraccions
d’acord amb la legislació vigent, fan necessari
l’establiment de mesures específiques que regu-
lin aquesta matèria.

Per tant, en desenvolupament de la Llei 3/
1988, de 4 de març, i d’acord amb l’informe de
la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Obligacions bàsiques

1.1 Sens perjudici de la responsabilitat sub-
sidiària del propietari, els posseïdors d’un animal
de companyia tenen l’obligació de garantir la seva
salut i benestar mitjançant el manteniment de
l’animal en condicions higienicosanitàries ade-
quades a la seva espècie.

1.2 Els posseïdors d’un animal de compa-
nyia han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua,
l’allotjament i les condicions ambientals d’espai,
ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc
i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi
cap sofriment i per satisfer les seves necessitats
vitals.

Article 2
Allotjament

2.1 Els animals de companyia han de dispo-
sar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intem-
pèrie, especialment els que es mantenen en
zones exteriors i en caneres. Els animals d’un pes
superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle
espais inferiors a 6 m2, amb excepció dels que
romanguin en les caneres municipals.

2.2 Es prohibeix mantenir els animals de
companyia en un lloc sense ventilació, sense llum
o en condicions climàtiques extremes.

2.3 La retirada dels excrements i dels orins
s’ha de fer de forma quotidiana, i s’han de man-
tenir els allotjaments nets, desinfectats i desin-
sectats convenientment.

2.4 Els gossos de guarda i, de forma gene-
ral, els animals de companyia que es mantenen
lligats o en un espai reduït, no poden restar en
aquestes condicions de forma permanent; els
animals de companyia amb edat subadulta han
de disposar d’un grau superior de llibertat de
moviments. Així mateix, han de poder accedir
a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los
de la intempèrie. L’aixopluc ha de ser imperme-
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able i d’un material que aïlli de forma suficient
i que, a la vegada, no pugui produir lesions a
l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha
de mantenir permanentment en un bon estat de
conservació i de neteja. En tot moment s’han de
prendre les mesures que calguin per evitar-hi
l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu
durant els mesos d’estiu.

2.5 Els animals de companyia mai no poden
tenir com a allotjament habitual els celoberts o
balcons.

Article 3
Alimentació

Els animals de companyia han de disposar
d’aigua potable i neta i degudament protegida
del fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls
ha de facilitar una alimentació equilibrada i en
quantitat suficient per mantenir uns bons nivells
de nutrició i salut.

Article 4
Mitjans de subjecció

4.1 El contingut d’aquest article és d’apli-
cació als animals de companyia que, per causes
justificades, s’han de mantenir subjectes en un
lloc concret durant un espai de temps determi-
nat.

4.2 El mètode de subjecció habitual són les
cadenes escorredores. Les cadenes fixes només
s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar
una cadena escorredora estigui justificada.

4.3 El collar i la cadena han de ser propor-
cionals a la talla i a la força de l’animal, no po-
den tenir un pes excessiu ni impossibilitar els
moviments de l’animal. En cap cas la longitud
de la cadena serà inferior als 3 m.

4.4 Les cadenes escorredores han d’anar
sobre un cable horitzontal i han de permetre
que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’ai-
xopluc.

4.5 Les cadenes de tipus fix han de portar
un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrot-
llament i la immobilització de l’animal.

4.6 En cap cas el collar dels animals de com-
panyia que es mantenen lligats ha de ser la ma-
teixa cadena que el lliga, ni un collar de força o
que produeixi estrangulació.

Article 5
Manteniment en vehicles

5.1 És prohibit mantenir els animals de
companyia en vehicles estacionats més de 4
hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui
de forma permanent.

5.2 Durant els mesos d’estiu els vehicles que
alberguin en el seu interior algun animal de com-
panyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra,
facilitant en tot moment la ventilació.

5.3 És prohibit tancar els animals de com-
panyia en el maleter dels cotxes, llevat que s’ade-
qüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig
eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació
dels animals deguda als gasos originats pel ma-
teix vehicle.

Article 6
Mesures de seguretat

Els posseïdors d’animals de companyia que
per la seva mida o característiques de l’espècie
puguin considerar-se potencialment perillosos
han de prendre les mesures necessàries per ga-
rantir la seguretat ciutadana i la dels altres ani-
mals.

Article 7
Inspecció, vigilància i control

7.1 Correspon al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, així com a les altres ad-
ministracions competents, exercir les funcions
d’inspecció, vigilància i control del compliment
d’aquest Decret.

7.2 Els agents de l’autoritat col·laboraran
amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca, així com amb les altres administracions
competents, en el compliment del que estableix
aquest Decret.

Article 8
Règim sancionador

L’incompliment del que preveu aquest Decret
es considera maltractament d’animals de com-
panyia i serà sancionat d’acord amb el que es-
tableix la Llei 3/1988, de 4 de març, de protec-
ció dels animals, sens perjudici de l’aplicació
d’altres normatives sectorials que puguin ser
d’aplicació.

Barcelona, 26 de gener de 1999

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(99.015.099)

RESOLUCIÓ
de 5 de gener de 1999, per la qual es disposa el
compliment de la Sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 261/1990.

La Secció 4a de la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Suprem ha dictat Sentèn-
cia, en data 13 d’octubre de 1998, que desesti-
ma el recurs d’apel·lació interposat contra la
Sentència de la Secció 5a de la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 26 de juny de 1991,
dictada en el recurs contenciós administratiu
núm. 261/1990, interposat per la senyora Mont-
serrat Celis Tarrenchs contra la Resolució de 25
de juliol de 1988 del director general del Medi
Natural del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per
la qual es va acordar desestimar el recurs d’al-
çada interposat contra la Resolució d’11 de maig
de 1988 de la Secció Territorial del Medi Natural
de Girona, per la qual es denegava l’autoritza-
ció de tallada arreu de 22 ha, per a la posterior
repoblació amb eucaliptus.

La part dispositiva d’aquesta Sentència esta-
bleix:

“Decidim:
”—1 Desestimar aquest recurs.
”—2 No efectuar especial pronunciament

en matèria de costes”.
Atès el que disposen els articles 103 i concor-

dants de la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa,

RESOLC:
Disposar el compliment en els seus termes

exactes de la Sentència de la Secció 5a de la Sala

Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 261/1990.

Barcelona, 5 de gener de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(98.356.071)

*
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