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1- Introducció 

 

Hem escollit aquest tema per realitzar el treball perquè sempre ens hem preguntat si 

les condicions en que es troben els animals a les botigues són legals. 

Vam començar a abordar el tema amb la lectura de la legislació, i ens vam adonar que 

tractar tots els sectors (aràcnids, peixos, rèptils, aus, amfibis, petits mamífers, gossos i 

gats) era extremadament ampli, de manera que vam decidir centrar-nos en els animals 

que creiem que es venen amb més freqüència i que, a simple vista, són més sensibles 

a les condicions en que es mantenen. 

Les nostres aspiracions a l’hora de plantejar el treball eren saber quina era la legislació 

referent al tema, si es complia i en quin grau. A més de conèixer la opinió pública 

sobre aquest aspecte i el grau de coneixement de la normativa per part dels 

compradors. 
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2- Situació legislativa 

 

A l’hora d’endinsar-nos en el món de la regulació de la comercialització d’animals en 

establiments destinats a aquest fi hem dividit la busca de la legislació en tres àmbits: 

internacional, nacional i autonòmic. 

 

Àmbit internacional 

 

Pel que fa a l’àmbit de la Unió Europea no hi ha cap regulació a nivell global. L’únic 

document que tracta aquest tema a nivell internacional és la declaració universal dels 

drets dels animals.  

Aquestes mesures van ser dictades a Londres l’any 1977 per la Lliga Internacional  

dels Drets dels Animals i per Lligues Nacionals i van ser aprovades el 15 d’octubre 

l’any 1978 per la UNESCO i posteriorment per la ONU. 

 Article 1: 

Tots  els animals neixen iguals davant la vida i tenen el mateix dret a l’existència. 

 Article 2: 

A) Tot animal té dret al respecte. 

B) L’ésser humà, com espècie animal, no té dret d’exterminar o a explotar  altres animals, 

ni violar aquest dret. L’ésser humà té l’obligació de posar els seus coneixements al servei 

dels animals. 

C) Tots els animals tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser 

humà.  

 Article 3: 

A) Cap animal serà sotmès  a mals tractaments i es prohibeixen els actes cruels envers 

els animals.  

B) En cas  que la mort de l’animal sigui necessària, aquesta ha de ser instantània, sense 

dolor  i no ha de  generar angoixa. 

 Article 4: 

A) S’estableix el dret a la llibertat dels animals salvatges i el dret dels domèstics a viure i 

créixer al ritme i en les condicions pròpies de la seva espècie, i a viure en el seu medi 

natural, ja sigui terrestre, aeri o aquàtic, a reproduir-se i a poder complir el seu cicle 

natural de vida.  

B) Tota privació de llibertat, encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària a 

aquest dret.  

Article 5: 

A)Tot animal que pertanyi a una espècie que visqui tradicionalment en l’entorn humà, té 

dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que són pròpies de la 

seva espècie. 
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B) Tota modificació d’aquest ritme o condicions que sigui imposada per l’home amb 

finalitats mercantils, és contrària al susdit dret. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6: 

A)Tot animal que l’home hagi acollit com a company té dret  que la duració de la seva 

vida sigui conforme a la seva longevitat natural. 

B)L’abandonament d’un animal és un acte de crueltat i degradant. 

 Article 7: 

 

Tot animal de treball té dret a gaudir d’un límit en el temps i la intensitat del seu treball i a 

una alimentació adequada i al repòs.  

 Article 8: 

A) Es condemna tota experimentació científica amb animals que impliqui un patiment, tant 

físic com psicològic, puix que el patiment és totalment incompatible amb els drets de 

 l’animal, ja es tracti d’experiments mèdics, científics, comercials o de qualsevol  

naturalesa. 

B) Han de ser utilitzades i desenvolupades tècniques alternatives a l’experimentació 

animal. 

Article 9:  

Quan un animal és criat per a l’alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i sacrificat 

sense que res no li produeixi ansietat o dolor. 

Article 10:  

A) Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà.  

B) Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat de l’animal. 

 Article 11: 

Tot acte que provoqui la mort innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a dir 

un biocidi. 

Article 12:  

A) Tot acte que provoqui la mort d’un gran nombre d’animals salvatges és un genocidi, és 

a dir , un crim contra l’espècie.  

B) La contaminació i la destrucció de l’ambient natural conduiran cap al genocidi. 

 Article 13: 

A)Un animal mort ha de ser tractat amb respecte. 

B)Les escenes de violència en  què els animals són víctimes han de ser prohibides en el 

cinema i la TV, a no ser que serveixin per mostrar els atemptats contra els drets dels 

animals. 

 Article 14: 

A)Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell 

governamental.  

B)Els drets de l’animal han de ser defensats per la llei com ho són els drets dels 

humans.   

Fig 1. Declaració dels drets dels animals 
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La legislació actual ha estat redactada intentant respectar al màxim aquests principis. 

 

Àmbit nacional 

 

El govern central de l’estat espanyol deriva la regulació de la comercialització 

d’animals als governs de cada comunitat autònoma. Així, ens centrarem bàsicament 

en la legislació pròpia de Catalunya. 

 

Àmbit autonòmic 

 

La regulació dels establiments de venda d’animals corre a càrrec dels governs de les 

diferents comunitats autònomes. 

En el cas de Catalunya aquests àmbits estaven regulats per la Llei 22/2003 del 4 de 

juliol: Llei de protecció d’animals; la Llei 03/1988 del 4 de març: Llei de protecció 

d’animals i plantes; i la modificació d’aquesta per la Llei 12/2006 del 27 de juliol. 

Actualment aquestes lleis han estat derogades i la legislació que regula aquests 

aspectes és el Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril: Text refundit de la Llei de 

protecció dels animals. Estableix la normativa que regula els nuclis zoològics de 

Catalunya. Segons la definició establerta per aquesta llei, les botigues d’animals són 

un tipus de nucli zoològic. 

La finalitat d’aquest decret és, entre d’altres, garantir el màxim nivell de protecció i 

benestar dels animals. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, primerament la llei defineix el concepte d’animal 

de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar per 

tal d’obtenir companyia. 

A continuació exposarem els punts més importants de la normativa pel que fa als 

aspectes referents a les botigues d’animals: 

 

Control burocràtic. Regulat per l’article 21. 

 

 Inscriure’s en el registre de nuclis zoològics del departament competent en 

matèria de medi ambient. 

 Portar un llibre de registre oficial, tramitat per la Direcció General de Producció i 

Industries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 

en el que han de constar de manera actualitzada totes les dades relatives als 

animals. La informació exacta que ha de constar al registre oficial és la 

següent: 
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o Dades relatives a l’origen de l’animal 

o Data d’entrada i sortida 

o Identificació 

o Destí dels animals 

o Servei veterinari 

 

 Han de tenir en un lloc visible la acreditació de la seva inscripció en el Registre 

de Nuclis Zoològics. 

 Han de tenir a disposició de l’administració competent tota la documentació 

referida als animals ubicats al nucli d’acord amb la legislació vigent. 

 Pel que fa a la venta d’animals exòtics la factura ha d’incloure el número de 

CITES, o el que determini la normativa europea, de cada exemplar venut. 

 

Segons l’article 43 les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre a les 

autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació exigible. Així com  

l’accés a totes les dependències relacionades amb els animals, i l’ajuda sol·licitada per 

tal de poder desenvolupar les seves funcions (ordre 28/07/1980). 

 

 

Altres disposicions legals que poden afectar a la venda d’animals són: Ordre 438 

28/11/1988: Creació de nuclis zoològics; i Decret 28/07/1980: Ramaderia. En 

aquestes ordres es reuneix la informació que ha de presentar un comerciant per a 

sol·licitar l’admissió al registre de nuclis zoològics.  

El Decret 6/1999 del 26 de gener: Animals. Parla sobre les condicions de manteniment 

dels animals de companyia. 

 

Àmbit provincial (Barcelona) 

 

Pel que fa a la legislació de Barcelona, l’administració disposa d’un butlletí oficial de la 

província, en el qual s’especifiquen de manera detallada les condicions de 

manteniment i venda dels animals. Aquest butlletí es basa quasi en la seva totalitat en 

el Decret legislatiu 2/2008. Aquestes s’exposen a continuació: 
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Títol I: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LA TINENÇA I VENDA D’ANIMALS 

 

Article 6: Disposicions generals 

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 o 

d’altres administracions sobre les mencionades matèries. 

 

Article 7: Establiments de venda cria i manteniment d’animals. 

1- Aquests establiments estaran sotmesos a procediments de llicència municipal 

d’obertura d’establiment i control ambiental de conformitat amb allò disposat a 

l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental de Barcelona o, en el seu cas, a qualsevol altre règim d’intervenció 

administrativa que restin sotmesos per aquesta última ordenança. 

 

Títol III: RÈGIM JURÍDIC DE LA VENDA D’ANIMALS 

Capítol 1: Condicions dels locals comercials 

 

Article 31: Superfície dels locals 

Tots els establiments destinats a la venda d’animals objecte de la present ordenança 

han de complir els següents requisits: 

a) Superfície mínima neta de venda 40m2 

b) Extensió suficient per a què tots els animals puguin realitzar exercici físic 

diàriament, respectant les mesures higienico-sanitàries adequades i els 

requeriments comportamentals de les diferents espècies animals allotjades. 

c) La zona ocupada per la caixa serà independent de l’anterior 

d) La seva capacitat estarà en relació al tipus d’animal en venda 

 

Article 32: Condicionament dels locals 

Tots els locals comercials han de comptar amb els següents condicionaments: 

a) Sistemes d’aireació, naturals o artificials, que assegurin la correcta ventilació 

del local. 

b)  Safareigs, utensilis per a la gestió de residus i tot allò necessari tant per 

mantenir netes les instal·lacions com per preparar en condicions, l’alimentació 

dels animals. 

c) Revestiments de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. 

Les unions entre el terra i les parets seran de perfil còncau. 
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d) Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per permetre realitzar 

les operacions pròpies de l’activitat en perfectes condicions. 

e) Mesures d’insonorització adequades al tipus d’animals de l’establiment. 

f) Control ambiental de plagues. 

 

Article 33:  Documentació o i identificació 

2-  A més del número de registre de nucli zoològic,  el telèfon de la Guàrdia Urbana,  

per suposats de sinistre o emergència. Aquest últim no és obligatori si l’establiment 

disposa de servei permanent de vigilància o control. 

 

Capítol 2: Condicions relatives als animals 

 

Article 34: Animals objecte de l’activitat comercial 

1- Excepte mascotes pròpies, a l’establiment comercial només hi pot haver 

animals destinats a la venda. 

2- Només es podran vendre animals salvatges en captivitat que hagin estat criats 

en captivitat i que no siguin potencialment perillosos. 

3- La importació d’animals per a la venda és permesa només a aquelles 

empreses que suposin de les instal·lacions exigides per la aclimatació i ha de 

constar en un llibre de registre si es tracta d’animals criats en captivitat. 

4- Els animals s’han de vendre desparasitats, lliures de tota malaltia i vacunats 

per totes les malalties que la autoritat municipal estableixi. 

5- Els animals només es podran oferir o vendre en establiments de venda 

d’animals, excepte en les transaccions entre persones particulars, que es limitin 

als seus animals de companyia, no tingui ànim de lucre i garanteixin el 

benestar de l’animal. 

6- La venda d’animals està prohibida a menors de 16 anys i a incapacitats sense 

la autorització d’aquells que tinguin la pàtria potestat o la custòdia. 

8-  Els establiments de venda que tinguin animals salvatges en captivitat hauran 

de col·locar un cartell en un lloc visible on consti que no s’aconsella la seva 

tinença degut a riscos per a la salut i per a la seguretat de les persones i que el 

manteniment en condicions no naturals per la seva espècie pot suposar 

patiment. 

 

Article 37: Prohibició de regalar animals 

Els animals no poden ser objecte re regal o sorteig, rifa o promoció, ni poden ser 

entregats com a cap tipus de premi ni obsequi o recompensa. 

 8



 

Article 38: Manteniment dels animals als establiments 

1- Els animals es mantindran en adequades condicions higienico-sanitàries i de 

benestar, i sota la responsabilitat d’un servei veterinari. Les dades i la firma del 

servei veterinari responsable han de constar al llibre de registre. 

2- Els animals han de col·locar-se a una distància no inferior a 1 m de l’accés a 

l’establiment, en zones on no puguin ser molestats ni visibles des de la via 

pública o des de passadissos interiors dels establiments comercials col·lectius. 

3- Fora de l’horari comercial, els establiments han de tenir les persianes baixades. 

4- La manipulació dels animals s’ha de realitzar en zones de l’establiment 

adequades a tal efecte i per part del personal que disposi de curs de cuidador 

d’animals. 

5- Els establiments hauran de disposar de productes alimenticis en perfecte estat 

de conservació per atendre a les necessitats de les espècies animals que 

tenen en venda. 

 

Article 40: Neteja dels habitacles 

2- Els desperdicis se situaran en contenidors de tancament hermètic, que 

impedeixi l’accés d’insectes i rates. 

 

Article 41: Dades identificatives dels animals 

1- En cadascun dels habitacles, ha de figurar una fitxa en la que consti el nom 

comú i científic de l’animal. 

2- Cada establiment ha de disposar de fitxes, agrupades per famílies, en les que 

constin les característiques dels animals. 

a. Mida màxima que pot assolir l’animal adult. 

b. País i zona d’origen, i àrea de distribució de l’espècie. 

c. Particularitats alimentaries. 

d. Tipus i dimensions de les instal·lacions adequades, amb indicacions 

dels elements accessoris recomanables 

e. Particularitats i incompatibilitats de la espècie. 

f. Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar. 

g. Consells d’educació 

h. Procedència de l’animal, fent constar si ha estat criat en captivitat o ha 

estat objecte de captura 

3- Aquestes fitxes han de ser firmades per un veterinari. 

 

 9



Article 42: Espais reservats per animals en procés d’adaptació i malalts 

1- Els establiments han de tenir un espai per als animals en procés d’adaptació i 

un altre per als animals malalts 

2- Els animals que pateixin alguna malaltia han d’estar en quarantena i sotmesos 

a un control veterinari. Els seus habitacles han de ser netejats i desinfectats 

diàriament. 

 

Article 43: Personal dels establiments 

1- El titular i el personal han de mantenir les condicions d’higiene i neteja 

personals adequades 

2- Aquestes persones han d’acreditar la capacitació per tractar els animals, 

mitjançant la superació del curs de cuidador d’animals 

 

Article 44: Comprovants de compra 

1- El comprador haurà de firmar per duplicat una còpia de la fitxa a la que fa 

referència l’article 41.2, entregant-li una còpia al venedor i quedant-se una ell. 

2- Quan es realitzi una compra, el venedor haurà d’entregar un document 

acreditatiu de la transacció, en el qual haurà de constatar el següent: 

a. Espècie 

b. Raça i varietat 

c. Edat i sexe 

d. Codi d’identificació requerit per la legislació vigent i senyals somàtiques 

d’identificació. 

e. Procedència de l’animal 

f. Nom de l’anterior propietari 

g. Número de l’animal en el llibre de registre del comerciant 

h. Número de nucli zoològic del venedor 

i. Controls veterinaris a què ha de sotmetre’s l’animal venut, i periodicitat 

dels mateixos. 

j. Responsabilitat civil i obligació del venedor se sanejament de 

conformitat amb la normativa vigent d’aquesta matèria. 

3- En el cas que es vengui un animal pertanyent a una de les espècies compreses 

en algun apartat del reglament CE/338/97 del consell del 9 de desembre de 

1996 relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres, l’apartat 

anterior haurà de detallar el número i les dades exigides per la normativa 

reguladora del comerç d’aquests animals. 
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4- El comprador i el venedor dels animals estan obligats a conservar el document 

acreditatiu de la procedència de l’animal. 

5- Amb l’animal, s’entregarà un document acreditatiu, subscrit pel veterinari 

facultatiu, de les pràctiques profilàctiques a les que ha estat sotmès l’animal. 

6- Quan els animals es comercialitzen en lots, al número de lot s’afegirà un altre 

número, corresponent a cadascun dels animals que el composen. 

 

Article 45: Condicions d’entrega dels animals 

1- Els animals han de ser entregats las compradors en les condicions que millor 

garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat, i en perfecte estat de salut. 

 

Secció de gats i gossos 

 

Instal·lacions 

1- Sols es poden exhibir gats i gossos en instal·lacions de venta especialment 

equipades.  

2- Espai de 10m2 aproximadament, en instal·lacions apartades del lloc de pas de  

la tenda. 

3- Una tanca d’exhibició oberta cap a dalt i de material transparent. 

4- Han de ser d’un material que permeti la desinfecció. 

5- Aquestes instal·lacions han d’estar protegides de qualsevol tipus de molèstia. 

Han d’estar decorades com una càmera de gats, agradable i adequada per al 

desenvolupament equilibrat dels gats. 

6- Il·luminació 

a. La il·luminació ha de ser de 10-12h com a mínim. 

7- Refugi 

a. Amagatall que permeti entrar i sortir amb llibertat, a la mateixa altura 

del sòl. 

8-  Mides 

 Mides*** 
Densitat 
Màx 

Gats 100x70x70 4 gatets 
Gossos raça petita* 100x70x70 1-5 cadells 
Gossos raça mitjana* 100x70x70 1-3 cadells 
Gossos raça gran** 100x70x70 1-2 cadells 
* als 8 mesos, 200x200x150 
** fins als 4 mesos 
*** en cm 
    
Fig 2. Mides  dels habitacles per a gossos i gats 
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Maneig 

1- No romandran al punt de venta un temps superior a tres setmanes, excepte en 

aquells casos que es garanteixi l’exercici i la sociabilització necessaris per a 

cada espècie i edat. 

2- L’establiment ha de disposar per a cada espècie que tingui en venta un 

programa de sociabilització específic elaborat per un veterinari. 

3- A les instal·lacions  no s’han de mesclar caràcters incompatibles ni mida 

diferents. 

 

Venda 

1- Les botigues no poden oferir animals que provinguin de la cria particular o de 

criadors que no disposin de les autoritzacions pertinents per a dur a terme 

l’activitat de cria i venta d’animals. Aquests animals podran ser oferts sempre i 

quant disposin d’una avaluació veterinària del seu estat sanitari i 

comportamental. 

 

 

Secció d’aus 

 

Instal·lacions 

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

persones (pantalles, nius, caixes...) 

2- La temperatura en general s’ha de mantenir entre 15-25ºC 

3- L’habitació dels animals ha d’estar organitzada de manera que els ocells 

evadits puguin recuperar-se amb facilitat. 

4- Receptacles (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 (si és rodona, de >1m 

de diàmetre) i tenir una altura mínima de 70cm. A més han de fer difícil 

l’evasió i preveure mecanismes que excloguin la fugida en cas de 

manipulació prop de la gàbia. 

c. Les de superfície d’1m2 o inferior han de tenir almenys una cara que no 

permeti la observació 

d. El material d’enreixat no pot estar oxidat, i l’amplada i solidesa d’aquest 

ha d’ajustar-se a les dimensions de l’au que conté. 

e. El recobriment del terra ha de ser l’adequat per a cada espècie. No està 

permès l’ús de sorra mineral per a gats. 
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f. Les barres de suspensió no han de ser metàl·liques i el seu diàmetre ha 

d’estar adaptat a la mida dels animals. N’hi ha d’haver mínim 2 

intercanviables. 

g. Les aus han de tenir la possibilitat de banyar-se. Sinó han de ser 

ruixades. 

 

Maneig 

1- Només poden socialitzar entre elles espècies de mida similar i que s’avinguin 

bé unes amb altres. 

2- Les psitàcides no es poden socialitzar amb les no psitàcides.  

3- Les aus només poden ser exhibides en zones apartades de la botiga, sota 

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

4- La intensitat de llum ha de correspondre com a mínim a 200 lux, i cal garantir-la 

durant 10h (caps de setmana inclosos) i instal·lar il·luminació orientadora. 

5- Cal adaptar el menjar a les necessitats naturals respectives de cada espècie 

d’ocell. A més, l’estructura del menjar ha de ser adequada a la mida de l’ocell. 

6- El menjar elaborat ha d’estar en perfectes condicions, i cal oferir alimentació 

suplementària, no és suficient una dieta exclusivament a base de menjar 

preparat. 

a. Exòtics granívors i fringíl·lids, també han de ser alimentats regularment 

amb verdures i fruites. 

 

Venda 

1- Les aus s’han de treure de la gàbia causant-los el menor dany possible.  

2- Els contenidors de transport han de ser enfosquits i amb bona ventilació. Els 

ocells petits poden ser transportats en contenidors de cartró. 

3- No s’admetrà la venda d’animals amb deformitats físiques que perjudiquin la 

seva qualitat de vida. 
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Receptacles 

 

 Mides* 
Densitat 
màx 

Fringíl·lids 80L x 50P x >50a 10 
  80L x 50P x >50a 12 
Periquitos o papagais 120L x 50P x >50a 20 
  100L x 50P x >150a 20 
* L=longitud, P= profunditat, a= altura (en cm) 

Fig 3. Mides dels habitacles per a les aus. 

 

Secció de petits mamífers 

 

Instal·lacions 

1- Les gàbies han d’estar fetes de materials que no puguin ser rosegats pels 

animals. Cal que el material de les gàbies no pugui produir ferides als animals 

que allotja. Poden estar fetes, per exemple, de vidre, plexiglàs o altres plàstics 

resistents no tòxics. L’enreixat ha de ser de material antioxidant. 

2- L’amplada de la gàbia ha d’excloure la possibilitat que els animals que s’hi 

allotgen quedin enganxats. Per petits mamífers molt escaladors (hàmster) cal 

que les reixes de la gàbia siguin entrecreuades transversalment. 

3- A la gàbia cal instal·lar qualsevol element que pugui substituir els cubils on 

dormen els animals en llibertat, així com material per rosegar. 

4- El recobriment s’ha de fer de manera que tapi tot el terra de manera uniforme i 

sense risc de relliscades. El material usat ha de ser absorbent i no perjudicial 

per la salut. La sorra mineral per gats i l’abonament de torba no són adequats. 

5- El farratge sec no pot usar-se com a recobriment en el cas de conills, sinó que 

se’ls ha d’oferir com menjar essencial en una forma qualitativament 

enriquidora. 

6- Per mantenir el ritme dia/nit d’aquest tipus d’animals, cal que les instal·lacions 

constin de llum orientadora, espais foscos i intensitat de llum adequada a cada 

espècie. 

7- Durant la fase de claror (aproximadament 10-12h diàries), cal que els petits 

mamífers crepusculars i nocturns (xinxilles i hàmsters) disposin de llocs foscos 

per retirar-se. 

8- Cal garantir una suficient circulació de l’aire, degut a l’elevada necessitat 

d’oxigen. S’ha de disposar de 2 superfícies que garanteixin la circulació d’aire 

sense corrents.  
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9- Petits mamífers i ocells han d’estar separats espaialment o protegits de mútues 

molèsties d’una altra manera. 

Maneig 

1- El sòl i el recobriment han de mantenir-se constantment secs i nets, ja que 

poden plantejar un considerable problema higiènic. 

2- La intensitat adequada de llum ha de ser de 150-400 lux aproximadament. 

3- Els animals albins no han de ser exposats a rajos de llum directa i 

enlluernadora, perquè en cas d’alta intensitat de llum desenvolupen canvis en 

l’estructura pilosa i també una elevada producció hormonal. 

4- Cal mantenir una temperatura adequada per cada espècie. La humitat relativa 

a les zones de permanència dels animals ha de situar-se al voltant del 55% ± 

15%. Mai han d’estar exposats molta estona a valors >70% o <40%. 

5- Els petits mamífers han de ser agafats amb molt de compte i tranquil·litat. 

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

poden mantenir-se en solitari només en casos eventuals. 

7- En principi, només poden estar junts petits mamífers de la mateixa espècie, 

excepte conills joves amb conills d’Índies joves. 

8- Per evitar gestacions no desitjades, cal mantenir separats als mascles púbers 

de les femelles. 

 

Venda 

1- Tots els contenidors de transport han de ser enfosquits i ben ventilats. Els 

contenidors de cartró, sense altres embolcalls, s’han d’usar només per 

transports curts. 

2- Cal facilitar informació de forma addicional sobre el ritme d’activitat i conductes 

socials (solitari/sociable) dels animals: 

a. Activitat diürna: Conills  

b. Activitat crepuscular i nocturna: xinxilles, hàmsters. 

3- Abans de la compra d’una femella, cal advertir al client d’una possible gestació. 

4- Els animals joves seran oferts als clients a partir de l’edat en que es vegi 

adequat separar-los de la mare. 
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Receptacles 

 

 

 

 Mides* Densitat màx Conducta social 
Conills  
nans 80L x 50P x 50a 1 adult/ 5 joves 

en solitari: animals adults que presenten  
conducta no social, la resta en grups 

Hàmster 40L x 50P x 50a 1-2 adults/10 joves 
manteniment en solitari en púbers i en 
parella en cas de hàmsters nans adults 

xinxilla 100L x 50P x100a 1 parella/4 joves 
manteniment en grup fins a la pubertat,  
després en parelles 

Fig 4. Mides dels receptacles per a petits mamífers. 

 

 

 

 

 
conills 
nans Hàmster xinxilla 

cubil/caseta per dormir X X   

pessebre per farratge X     

caseta per provisions   X   
material 
d'encoixinament   X   

roda giratòria   X   

instruments d'escalada   X   

arrels   X   

sorra*   X X 

espai estructurat en 3D     X 

tubs per amagar-se     X 
estants de fusta a 
diferents alçades     X 
pedres planes i de 
formigó lleuger     X 

Altres     
Ubicació 
tranquil·la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Recobriment mínim 10cm 

Fig 5. Requeriments dels habitacles dels petits mamífers. 
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3- Visió social: articles de premsa 

Després de consultar els diaris més comuns de Catalunya ens hem adonat de que el 

tema del benestar dels animals i la situació de les botigues no és un tema molt tractat 

per la premsa catalana. 

A continuació mostrem una noticia del diari “Avui” que considerem que es la que més 

representa la situació actual de les botigues (subratllem els punts clau).  

Els ajuntaments no defensen prou els animals domèstics 

| Un informe de l'ADDA mostra que els municipis apliquen de forma deficient la llei de protecció d'animals | 
Falten campanyes informatives i control sobre els propietaris. 
 

Joaquim Elcacho 

Els ajuntaments catalans no fan prou esforços per defensar els animals de 

companyia d'acord amb la llei de protecció dels animals, segons un estudi portat a 

terme amb municipis catalans de més de 5.000 habitant per l'Associació de Defensa dels 

Drets dels Animals (ADDA). L'estudi es basa en els resultats d'una enquesta exhaustiva 

dirigida als responsables municipals dels control dels animals de companyia. 

La primera conclusió desesperançadora de l'ADDA és que només 51 dels 167 municipis 

consultats han respost a les preguntes de l'enquesta. A més, bona part dels municipis que 

s'han mostrat disposats a col·laborar ofereixen respostes que demostren que no coneixen 

prou bé la llei de protecció dels animals aprovada al 2003, apliquen de forma 

deficient alguns dels seus apartats i, molt possiblement, disposen de pocs recursos 

econòmics i humans per fer efectiva la protecció d'animals domèstics com gats i 

gossos. 

L'estudi de l'ADDA, en aquest sentit, indica que només el 22% dels ajuntaments que 

responen a l'enquesta saben si les botigues del seu municipi tenen declaració de 

nucli zoològic, com obliga la llei. El 44% dels ajuntaments responen que no fa cap 

inspecció a les botigues d'animals domèstics per comprovar si es compleix la 

normativa i, encara més greu, el 24% afirmen que no tenen cap intenció de 

inspeccionar aquestes botigues en el futur. 

Les dades recollides per l'ADDA mostren que el 38% dels ajuntaments reconeixen no haver 

portat a terme cap campanya ciutadana contra l'abandonament de gats i gossos (la llei 

preveu aquestes accions de forma explícita). D'altra banda, el 36% dels qüestionaris recollits 

indiquen que els ajuntaments corresponents no controlen si els propietaris tenen 

degudament identificats els seus animals o no disposen del cens d'animals i les plaques 

identificatives que la llei considera obligatoris. 

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 31. Dimecres, 4 de juliol del 2007. 

 

Fig 6. Notícia 1 
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No podem deixar de remarcar que la majoria de noticies que em trobat tenen a veure 

amb la polèmica de les botigues de les rambles. Tan aviat apareixen articles fent 

referència a les protestes en contra d’aquestes parades, com a la organització i 

defensa dels ocellaires que les consideren patrimoni cultural de la ciutat. 

A continuació citem alguns títols representatius. 

 

Els ocellaires de les 11 parades de la Rambla es fan forts 

| Els paradistes volen continuar venent animals al passeig | L'anterior govern municipal tenia 

intenció de fer d'aquests quioscos botigues de regal de qualitat. Maria Favà 

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 26. Dilluns, 30 de juliol del 2007 

 

Fig 7. Notícia 2 

 

 

Es tanquen dia i mig en una gàbia en protesta pel tracte als animals  

 
Una parella d'activistes de les organitzacions FAADA i LIBERA! es tancaran demà durant 36 

hores en una gàbia per denunciar les "degradants condicions" en què, segons el seu parer, 

viuen "i moren" els animals que es venen en les parades de les Rambles de Barcelona.  

Notícia publicada al diari AVUI. 16/06/2009 

 

Fig 8. Notícia 3 

 

 

Protesta contra los puestos de animales de Las Ramblas 

 

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. 

Diario ADN. 31 de Agosto del 2007 

 

Fig 9. Notícia 4 
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4- Anàlisi de la situació real: visita a diferents establiments i anàlisi de les 

instal·lacions. 

 

Establiment 1: 

 

- En aquesta fotografia podem observar que 

des de l’exterior de la botiga es poden veure 

les gàbies on es troben els animals. Això està 

prohibit per llei, ja que afavoreix la compra 

compulsiva d’animals. D’altra banda, des del 

punt de vista dels botiguers, aquet fet, és un 

gran reclam de clients. 

 

- D’altra banda, els habitacles es troben a 

una distància inferior a un metre de l’accés a 

l’establiment. 

 

 

 

 

- Tal com exigeix la llei, aquest establiment disposa de targetes informatives 

respecte a cada espècie que venen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cal remarcar que la  informació que ofereixen és insuficient, ja que no 

especifiquen el país d’origen i la procedència de l’animal, així com tampoc consells 

d’educació i necessitats de manteniment.  
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- A més han de disposar 

d’un refugi a nivell del 

sòl per a que es puguin 

amagar. 

- D’altra banda, podem 

veure que les 

instal·lacions són de 

material fàcilment 

desinfectable (vidre) tal 

com marca la llei. 

- També podem observar que la mida de l’habitacle és insuficient, ja que per a 

gossos de fins a 4 mesos de raça gran, les mides han de ser: 100x70x70 i aquest 

era  més petit. 

 

 

 

Establiment 2: 

 

 

- Des de l’exterior de la botiga podem veure els 

aquaris. Com hem comentat anteriorment, els 

animals no poden veure’s des del carrer, per 

evitar fomentar les compres compulsives. 
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- En aquesta imatge podem 

observar que no hi ha cap 

fitxa indicativa de les 

característiques de les 

espècies que es venen a 

l’aquari. Tampoc apareix el 

nom científic de l’espècie, 

únicament figura el nom 

comú i el preu, escrit amb 

retolador.  

  

 

 

 

Establiment 3: 

 

 

 

- Podem comprovar que en aquest establiment els animals no estan exposats ni 

poden veure’s des de fora. 
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- En aquesta imatge podem observar que no es posen fitxes amb les 

característiques i necessitats de l’animal. Ni tant sols el nom complet de la raça. 

Només consta el preu escrit amb retolador. 

- Els gossos tenen un petit racó on amagar-se, tal com marca la llei 

- D’altra banda, les mides de l’habitacle són apropiades: 100x70x70 i hi ha 4 cadells 

de raça petita (la llei estableix que  n’hi pot haver entre 1 i 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Com observem en aquesta fotografia, altres habitacles de l’establiment són massa 

reduïts pel nombre de cadells que contenen. I no tenen cap lloc on amagar-se. 
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- Per altra banda, el que podem dir a favor, és que aquestes gàbies es troben 

darrere d’uns estants que no permeten el contacte directe amb l’animal. 

 

Establiment 4: 

 

- En aquest establiment 

tampoc podem veure els 

animals des de fora, es 

troben un passadís i una 

sala interiors. 

 

 

 

 

 

 

 

- En aquesta imatge 

podem veure que tot i 

que no tenen un lloc on 

refugiar-se, els cadells es 

troben en un habitacle de 

dimensions adequades 

(encara que hi ha 5 

cadells, les mides de les 

instal·lacions eren més 

del doble del que 

estableix la llei per 2 

cadells) 

- S’exposen fitxes amb 

tota la informació dels 

animals. 

 

- D’altra banda, els animals disposen d’un passadís darrere dels habitacles (fletxa 

groga), on es poden treure perquè facin exercici. 
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- Es barregen 

animals de 

diferents mides, 

tot i que la llei 

especifica el 

contrari. 

 

 

 

 

 

 

- A més, tot i que segons la llei els animals no poden romandre més de 3 setmanes 

al punt de venda, podem observar alguns habitacles amb cadells força més grans, 

que no s’han pogut vendre abans. 
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- La mida de les instal·lacions 

per gats també es adequada.  

 

- A més, podem veure que 

també tenen fitxes 

informatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pel que fa a les 

instal·lacions de les 

aus, els habitacles 

són molt petits, i 

sobretot molt baixos 

(l’alçada mínima en 

gàbies de superfície 

rectangular és de 70 

cm.) 

 

- D’altra banda, les 

barres suspensores 

no es troben a 

diferents altures. 

 

- També podem 

observar que a tall 

d’informació només 

apareix una petita 

etiqueta amb nom el 

comú de l’animal. 
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- Com a punt positiu podem remarcar que un dels costats de la gàbia no permet la 

observació (tal com especifica la llei per a gàbies de superfície inferior a un m2.) 

 

 

 

 

 

 

 

- Finalment, en referència als petits mamífers (conills en aquest cas). Tot i que el 

material de les instal·lacions és adequat (no pot ser rosegat), les dimensions són 

insuficients. A més, l’únic “complement” que presenten és un abeurador, no hi ha 

caseta per dormir ni altres objectes que s’especifiquen a la legislació. 

- Sí que podem observar la fitxa informativa. 

 

Establiment 5: 

 

- Tal com podem veure en 

la fotografia, tot i que els 

animals es troben a 

l’interior de la botiga, 

poden veure’s 

perfectament des de 

l’exterior. 

- A més, els habitacles dels 

animals es troben a 

menys d’1 metre de 

l’accés a l’establiment. 
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- La mida de les 

instal·lacions dels 

gats és adequada, 

però tot i que 

l’habitacle presenta 

una fitxa, la 

informació és 

insuficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tot i que la majoris de 

gent que contesta les 

enquestes afirma que 

els animals que han 

comprat no estan 

esterilitzats, en aquest 

establiment asseguren 

que les venen amb les 

condicions esmentades 

al quadre. 
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Establiment 6:  

 

- Tot i que no disposem d’una imatge, 

en aquest establiment no es podien 

veure els animals des de l’exterior. 

 

- Pel que respecta a les instal·lacions 

de les aus, la mida de les gàbies és 

insuficient i la densitat d’individus és 

elevada, però cal remarcar que sí 

disposen de 2 barres de subjecció a 

diferents altures. 

 

- D’altra banda, com a punt positiu, 

podem destacar que l’establiment 

disposa d’una barra que no permet 

l’accés directe als animals. 

 

 

 

 

- En referència als 

conills, hem observat 

que la mida dels 

habitacles és 

adequada, però 

només en alguns 

casos tenen cubil per 

dormir i pessebre pel 

farratge, tal com 

marca la llei. 

 

- Pel que fa a l’etiqueta 

informativa, només hi 

apareix el nom comú i 

científic i el preu. 
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Establiment 7: 
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- Com podem veure, en aquets cas, totes les instal·lacions són inapropiades: tots 

els animals estan a la vista i exposats a les condicions ambientals. Els habitacles 

són molt petits i amb elevades densitats d’individus. 

- L’única informació que hi ha és el nom comú de l’animal, i tant sols en alguns 

casos. 

- D’altra banda, l’establiment no compleix la mida mínima reglamentària (40m2). 

 

 

 

 Finalment, cal remarcar, que en cap dels establiments hem pogut observar el 

número de nucli zoològic, que hauria de constar en un lloc visible segons les 

disposicions legals. 
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5- Comparació teoria-situació real 

 

Després de visitar i recollir imatges de diversos establiments, podem concloure que 

cap botiga compleix al 100% les especificacions legals. 

Els punts que més s’incompleixen en la majoria de locals són la falta fitxes 

informatives amb la informació adequada i la presència del número del nucli zoològic 

en un lloc visible. Tot i això, considerem que les faltes que tenen major repercussió 

negativa són: 

- La situació de les gàbies en un lloc visible des de l’exterior de l’establiment, fet que 

afavoreix la compra compulsiva, com hem comentat anteriorment. 

- Les mides insuficients de les instal·lacions que tenen un efecte negatiu sobre el 

benestar dels animals. 

 

Dins del marc de la “il·legalitat” , podem observar que hi ha diferents graus de 

compliment de la llei segons els locals.  

De manera general podem dir que els establiments més grans i amb més renom 

segueixen més la normativa que les petites botigues de barri. 

Ens atrevim a retribuir aquest fet a que les botigues més petites poden tenir més 

limitacions econòmiques, cosa que pot dificultar la renovació de les instal·lacions, que 

generalment solen ser més antigues i deficients pel que fa al compliment de la llei. 

D’altra banda, considerem que és més probable que les grans cadenes comercials 

pateixin més pressió per part dels inspectors.   

Finalment, podem afirmar que les parades de rambles i mercats són les que presenten 

menor grau de compliment de la norma i són completament inadequades per al 

manteniment i venda d’animals. Aquest fet és el que ha provocat tanta polèmica a 

nivell social, tal com ha quedat reflectit a les noticies exposades anteriorment. 
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6- Articles científics 

 

Pel que fa a la situació internacional, hem observat que a la resta de països de la UE 

també hi ha una preocupació pel problema de benestar animal a les botigues. 

Així, hem comprovat que, algunes persones de l’àmbit científic, se n’han preocupat fins 

a tal punt, que han publicat alguns articles referents al tema. Cal dir que la majoria de 

publicacions són de revistes alemanyes: 

 
 

Housing situation of small animals in Swiss pet shops 

(Schrickel B, Gebhardt-Henrich S, Steiger A. Schweiz Arch Tierheilkd. 2008 Jul;150(7):344-
51.) 
 
Aquest estudi d’investigació analitza la situació respecte a la situació de manteniment de 

petits animals en les botigues suïsses.  

Els petits mamífers, els ocells i els rèptils són subministrats majoritàriament per criadors 

suissos, mentre que els peixos i els amfibis venen exclusivament de proveïdors estrangers. 

Les instal·lacions de manteniment que es troben a les botigues són diferents de les que es 

venen als clients que compren als animals. Això pot confondre’ls, conduint-los a un maneig 

defectuós de les mascotes a casa. 

Així mateix, dins de la mateixa botiga, també hi ha diferències entre les instal·lacions visibles 

pels clients i les que no ho són. 

D’altra banda, els animals malalts, soviet són tractats o eutanasiats pels propietaris de la 

botiga (amb mètodes diferents segons l’espècie). 

 

Problems relevant to animal welfare in the control of pet shops from the viewpoint 

of official veterinarians. 

(Nowak D. Dtsch Tierarztl Wochenschr. 1993 Feb;100(2):76-8.) 
 

Aquest article esposa la opinió i l’experiència de veterinaris oficials de Berlín respecte a la 

situació de benestar animal a les botigues. 

Es descobreixen problemes típics de manteniment. Molts dels veterinaris es van queixar de la 

falta de guies pràctiques, manuals o opinions d’experts quan se’ls demanaven valoracions 

legals. 

A més, l’article mostra que les recomanacions existents respecte a les instal·lacions i 

manteniment dels animals a les botigues són molt variades. 

 

 

No podem deixar de dir que ens hauria agradat aprofundir més en el tema: tot i l’ajuda 

de diversos professors, no ens ha estat possible accedir al contingut complet dels 

articles. 
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7- Enquestes 

 

Hem realitzat enquestes als compradors d’animals i a alguns venedors.  

 

Venedors 

L’objectiu que perseguíem pel que fa als venedors era saber si coneixen la legislació 

referent als establiments de venda dels animals. Amb les seves respostes pretenem 

interpretar si la coneixen o no (si no la saben, difícilment la podran complir).  A més, 

volíem conèixer la freqüència real amb la que es realitzen les inspeccions. 

Hem optat per aquest mètode, perquè considerem que seria infructuós preguntar 

directament si complien la llei.  

La enquesta realitzada als venedors és la següent: 

 

 

1. És el propietari de la botiga?  

 Sí (respongui només les preguntes 1 a 5)  No (respongui a les 

preguntes en negreta) 

2. Quants anys fa que la botiga està oberta? 

           No ho sé 

 

3. S’ha de registrar a l’ajuntament per tal d’obrir una botiga d’animals? 

 Sí. A quin departament?       No ho sé 

 No 

 

2. Les botigues d’animals es consideren nucli zoològic? 

 Sí 

 No 

 

3. Li han fet aguna vegada una inspecció? 

 Sí        No 

Que li van demanar?          

             

Quin tipus d’inspector era?          

Amb quina freqüència li realitzen inspeccions?       
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4. Quina documentación li pot ser demanada en cas d’inspecció? 

  Registre dels animals  Registre d’obertura de la botiga 

  Controls sanitaris   Altres       

            

             

 

5. Que opina de la llei de protecció dels animals:  No la conec 

5.1 Creu que asoleix el seu objectiu pel que fa al benestar dels animals? 

Sí     No 

 

Comentaris          

            

5.2 Creu que es factible el seu compliment per part dels establiments de venda? (marqui 

aquelles opcions amb les que estigui d’acord) 

  Sí, el seu nivell és adequat 

  Sí, però és molt estricta.  

  No, actualment les seves exigències no es poden complir al 100% 

 No a les botigues ja creades, però si a les de nova creació 

 

6. Ha hagut de realitzar algun curs per poder treballar aquí? 

  Sí. Quin?           

  No  

 

 

Fig 10. Enquesta venedors 

 

 

Resultats 

Hem realitzat l’enquesta a 5 dependents de botigues d’animals , ja que els propietaris 

dels establiments no han estat molt receptius a la idea de respondre una enquesta. 

Exposem els resultats en forma de taules. 

Les conclusions obtingudes són les següents: 

 

 

1)  En primer lloc volíem comprovar (tot i que de forma indirecta) si els inspectors 

vetllen pel compliment de la llei en aquests establiments, de manera que vam 

preguntar si es realitzaven inspeccions i amb quina freqüència i vam obtenir els 

següents resultats: 
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Freqüència  
  
Mensual 1 
Anual 2 
Menys d'1 cop a l'any 1 

Inspeccions  
   
Si que n'han realitzat 4 
No n'han realitzat 1 

Fig 11. Taules representatives de la freqüència d’inspeccions. 

 

Com veiem reflectit en aquestes taules, es realitzen molt poques inspeccions, i molt de 

tant en tant o només quan hi ha una denúncia. Per la qual cosa creiem que no són 

suficients per assegurar un adequat compliment de la llei. 

Sobre aquest punt, a les enquestes ens va quedar reflectit que els aspectes que més 

habitualment són controlats per part dels inspectors són el número del nucli zoològic, 

el llibre de registre dels animals i els microxips, així com l’estat  i ubicació dels extintors 

i el tractament dels residus. 

Els controls més habituals els realitzen els inspectors d’higiene i medi ambient. Pel que 

respecta als diferents documents de registre se’n sol encarregar la Guàrdia Urbana. 

 

2)  En segon lloc, podem afirmar que tots els treballadors enquestats han assegurat 

conèixer la llei de protecció dels animals. Pel que fa a la seva opinió en referència a si 

la llei assoleix el seu objectiu pel que fa el benestar dels animals, un 60% dels 

enquestats van afirmar que no, tal com podem veure a la taula següent: 

 

Llei de protecció dels animals 
  
Assoleix objectiu 2
No assoleix objectiu 3

Fig 12. Taula opinió sobre el benestar animal 

 

3)  Per últim, vam voler comprovar si als dependents se’ls havia exigit realitzar un curs 

de manipuladors d’animals per treballar a la botiga (tal com dicta la llei). El resultat va 

ser el següent: 

Curs  
  
Ha realitzat un curs 1
No ha realitzat cap curs 4

Fig 13. Taula realització de cursos de manipuladors 

 

 

Majoritàriament no s’exigeix cap curs per treballar a l’establiment, però es valora a 

l’hora de contractar personal, el títol d’auxiliar de veterinària. A nivell legal, aquest 

estudi no és equivalent a un curs de manipulador d’animals. 
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Compradors 

D’altra banda, l’objectiu de les enquestes fetes als compradors és esbrinar si realment 

els establiments de venda compleixen la legislació, ja que preguntem sobre requisits 

que hauria de complir la botiga. A més, preteníem analitzar la visió que tenen ells de la 

compra-venda d’animals: 

 
1. Quin animal ha comprat?          

2. On? (botiga de barri/rambles/cadena…):        

3. Quina de les següents informacions li han proporcionat en documents adjunts? 

□ Espècie    □ Raça   □ Edat   □ Sexe 

□ nº d’identificació    □ nº del nucli zoològic 

□ nºanimal al llibre de registre del venedor □ Procedència de l’animal 

□ Controls veterinaris als que s’ha sotmès □ Mida adulta de l’animal 

□ Necessitats de l’animal    □ Consells d’educació 

□ Vacunes      □ Desparasitacions 

□ Altres      □ Cap  

4. L’animal estava esterilitzat?  

□ Sí   □ No   □ No ho sé 

5. L’animal estava degudament identificat? 

□ Sí:  □ xip     □ No 

     □ Altres     

6. Li donen algun tipus d’informació sobre com ha de fer el transport de l’animal fins a 

casa?  □ Sí    □ No 

7. Ha signat algun paper per confirmar la transacció? 

□ Sí.     En poseeix una còpia?  □ Sí  □ No 

□ No 

8. Considera que la transacció ha estat satisfactòria? 

□ Sí      □ No 

9. Tornaria a comprar al mateix lloc? 

□ Sí      □ No 

10. Coneix alguna cosa sobre legislació referent al benestar animal en botigues? 

□ Sí      □ No 

11. Li sembla que les característiques i instal·lacions de la botiga eren adequades per al 

benestar dels animals? 

□ Sí      □ No 

Fig 14. Enquesta compradors 
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Resultats 

 

En aquest apartat explicarem i raonarem els resultats obtinguts a les enquestes 

realitzades. Exposem els resultats en forma de gràfics. 

 

Hem realitzat l’enquesta a 17 persones que han comprat recentment algun gat, gos, 

petit mamífer o ocell en alguna botiga d’animals a Barcelona. 

 

 

1)  Inicialment volíem saber per quin tipus d’establiment de compra es decanten més 

les persones que volen adquirir un animal: 

Locals compra-venta

70%

12%

18%

Botiga de Barri

Rambles/mercats

Cadena comercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15. Gràfic proporció de tipus d’establiment on s’han comprat els animals. 

 

Tal com mostra el gràfic, podem veure que el tipus d’establiment on majoritàriament es 

realitzen les compres d’animals són les botigues de barri (en un 70% dels casos), 

seguides de les grans cadenes comercials 

 

 

2)  D’altra banda, a les enquestes realitzades hem preguntat sobre el tipus 

d’informació subministrada als compradors al moment de la compra-venda. Com hem 

explicat anteriorment, la legislació exposa clarament quin és el tipus d’informació que 

s’ha de donar per escrit al comprador. Amb aquesta pregunta volíem verificar el grau 

de compliment d’aquest apartat de la llei. Els resultats i conclusió d’aquesta pregunta 

són els següents: 
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Fig 16. Gràfic percentatge de cops que s’informa  de cada aspecte. 

 

El gràfic mostra la proporció de vegades que es dóna informació sobre cadascun dels 

aspectes citats (tots ells obligatoris segons la llei de protecció dels animals). Podem 

veure que principalment se subministren dades sobre l’espècie, raça, edat i sexe. La 

resta d’informació no es proporciona tant sovint, especialment la referent a números de 

registre de l’establiment i l’animal. Cal remarcar que en moltes de les transaccions, la 

informació es dóna només de forma oral (tot i que la llei especifica que cal fer-ho en 

documents escrits). 

Així mateix, tot i que no es pot reflectir en el gràfic, també hem observat que la 

informació proporcionada és la mateixa tant en botigues de barri com en cadenes 

comercials. Mentre que en rambles/mercats no es proporciona cap tipus de document.  

 

3) A continuació vam realitzar una sèrie de preguntes per tal de valorar si els animals 

venuts compleixen les exigències reglamentàries pel que fa l’esterilització i a la 

identificació: 

 

 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esterilització

6%

70%

24%

Esteririlzat

No esterilitzat

No es sap

Fog 17.Gràfic percentatge d’animals que s’entreguen esterilitzats 
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Podem observar que un 70% dels animals no es venen esterilitzats. Una altra dada 

que pot sorprendre i que destaquem, és que el 24% dels compradors no rep cap 

informació respecte a aquest tema, i no saben si el seu animal és fèrtil. 

  

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18. Gràfic percentatge d’animals identificats i mètode d’identificació emprat. 
 

 

Pel que fa al tema de la identificació podem veure que la major part dels animals es 

venen sense identificar. 

Quan estan correctament identificats, el mètode més usat és el xip. 

 
 

4) Un altre punt que ens interessava conèixer és si els compradors reben indicacions 

sobre com han de fer un correcte transport de l’animal fins a casa.  

 

Transport fins a casa

29%

71%

Rep informació

Cap informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19. Gràfic proporció de compradors que reben informació per part del comprador sobre com s’ha de fer el 

trasllat de l’animal fins a casa. 

 

Com veiem a la gràfica, més del 70% dels compradors no reben cap informació de 

com fer el transport, tal com està establert per llei. 
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5) Seguidament extraiem els resultats pel que fa a l’apartat de la transacció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 20. Gràfic percentatge de compradors que signen algun document per confirmar la transacció. 

 

Observem que la majoria de compradors no firma cap paper conforme s’ha realitzat 

transacció. D’altra banda, la major part de compradors que sí que signen algun 

document, en conserven una còpia. 

 
 

6) Arribats a aquest punt i valorant el resultat de les preguntes anteriors, podem 

qualificar la compra-venda d’animals per part de la majoria d’establiments de venda 

com a deficient en la majoria d’aspectes que marca la normativa legal. Tot i això, hem 

observat que la majoria de compradors troben que la transacció ha estat satisfactòria, i 

tornarien a comprar algun altre animal al mateix lloc. Probablement degut a la 

ignorància de les disposicions legals. 
 

 

7) Finalment hem volgut saber el grau de coneixement que tenen els compradors pel 

que fa a la llei de protecció dels animals. 

Coneixement legislatiu

71%

29%

No coneix la legislació

Coneix la legislació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 21. Gràfic  percentatge de compradors que coneixen la llei de protecció dels animals. 
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Com mostra el gràfic, més del 70% dels compradors desconeixen aquesta llei. A pesar 

del desconeixement, la majoria de compradors consideren que les instal·lacions en 

que es troben els animals als establiments on han realitzat la compra, eren adequades 

per al seu benestar, tret de casos puntuals, que van comentar que consideraven que 

els habitacles dels animals eren massa petits per la densitat d’individus. 

 

 

Inspectors 

En relació a l’entrevista a un inspector, ens ha estat impossible posar-nos en contacte 

amb ells. Fins i tot amb l’ajuda del professorat. 
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8 - Reflexions 

 

Després de realitzar aquest treball, que ha implicat: 

- buscar i entendre la legislació referent a les botigues d’animals  

- visitar diversos establiments per comparar la llei amb la situació real en que es 

troben els animals i fotografiar els punts més crítics de cada local  ens ha 

permès esbrinar el compliment real de la llei pel que fa a les instal·lacions. 

- realitzar enquestes a venedors i a compradors  ens ha permès valorar el grau 

de compliment de la normativa per part dels venedors pel que fa als aspectes 

legals “no tangibles”. 

- analitzar la opinió pública i la repercussió mediàtica que té el benestar dels 

animals a les botigues en la nostra societat  mitjançant la busca d’articles de 

premsa. 

- Fer un esment de la mateixa problemàtica a altres països europeus a través de la 

busca d’articles científics. 

 

Inicialment, podem afirmar que la llei de protecció dels animals conté un apartat molt 

ampli referent als establiments de venda d’animals, en el qual es citen de manera molt 

detallada les condicions dels locals comercials i condicions relatives als animals, així 

com els tipus de documents necessaris. Però no podem deixar de remarcar, que en 

certs punts és poc clara i entenedora. D’altra banda, molts conceptes estan mal 

traduïts al català.  

 

Podem determinar, tal com hem anat concloent en punts anteriors, que cap botiga 

compleix completament la llei de protecció dels animals pel que fa als establiments de 

venda. Tot i així, de manera general, podem dir que dins de l’incompliment, les grans 

cadenes comercials són més fidels a la llei que les botigues de barri. Tant pel que fa a 

les instal·lacions, com als registres reglamentaris i les condicions de la transacció. 

 

Pel que fa a les condicions de la venda, gràcies a les enquestes, podem afirmar que el 

punt més negatiu és la falta d’informació, assessorament i consell per part del venedor, 

així com l’incompliment dels requisits amb que s’han d’entregar els animals. Aquest 

fet, fa que “el producte no assoleixi la qualitat reglamentària” i en altres sectors 

comercials es considera frau. 
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Parlant amb la gent, podem assegurar que la gran majoria de la població desconeix la 

llei de protecció dels animals. Aquest fet, sumat a que els animals sempre s’han vist en 

les mateixes condicions a les botigues, contribueix a que la gent consideri que els 

animals es troben en condicions adequades per al seu benestar. 

Aquesta opinió és diferent pel que respecta a parades de rambles i mercats, degut a 

que l’incompliment de la llei és més extrem i a l’augment de ressò de les protestes per 

part de grups de defensa dels animals. 

Aquest fet ha quedat reflectit en la selecció de notícies, que exposen majoritàriament 

problemàtica de les rambles, generant una gran polèmica social. 

Considerem que aquets fet, a llarg termini, pot causar un rebuig cap a aquests tipus 

d’establiment. 

 

Finalment, pel que fa a la nostra opinió, considerem que és un tema de difícil solució, 

ja que hi ha molta controvèrsia al respecte i conflicte d’interessos entre les diverses 

parts afectades. 

Tot i que pensar en solucionar-ho completament ens sembla utòpic, creiem que es 

podrien aplicar certes mesures per tal de millorar la situació: 

- Augmentar la freqüència de les inspeccions així com la duresa de les sancions. 

Però instruint als inspectors per tal de que argumentin als venedors el motiu pel 

qual se’ls exigeixen certes condicions.  

- Proporcionar ajudes i subvencions als establiments oberts prèviament a l’aplicació 

de la normativa, que no disposin de pressupost suficient per a ajustar les 

instal·lacions a la nova reglamentació. 

- Crear una normativa específica pel que fa a parades de rambles i mercats. Tot i 

que aquest tipus d’establiments mai podran assegurar les mateixes condicions de 

benestar per als animals que els altres tipus d’establiments, creiem que no es 

poden eliminar completament. Aquestes parades formen part, des de fa moltes 

generacions, dels mercats populars, fires i les rambles de la ciutat de Barcelona. 

Són un patrimoni cultural de la societat catalana. 
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