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TEMA 	TRAMITACIÓ 

Espectacles de circs amb animals 

normativa de referéncia: ORDENANCA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA TINENCA I LA VENDA 

D'ANIMALS (BOPB 15/9/2014) 

altre normativa vinculada: Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 

Barcelona. 
Ordenanga d'activitats i intervenció integral de l'administració 

ambiental de Barcelona. 
Llei 11/2009, de 6 de julio!, de regulació administrativa deis 
espectacles públics i les activitats recreatives i el seu Reglament. 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de Protecció deis animals. 

El motiu de la present Circular és informar de l'entrada en vigor de la nova Ordenanga sobre la 
Protecció, Tinenga i Venda d'Animals que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 15 de setembre de 2014 i en concret aclarir els aspectes de l'Ordenano que 

afectin a la tramitació de la legalització de les activitats de circs amb animals. 

En concret la documentació que ha d'ésser lliurada a l'Ajuntament de Barcelona per a tramitar 
la llicéncia per a espectacles públics de carácter extraordinari dins d'establiments o en espais 

tancats a la via pública consisteix en: 

Les dades de l'espectacle, el projecte técnic, declaració responsable del representant del circ 

de compromís de signatura d'una asseguranga de responsabilitat civil. 

Addicionalment al tractar-se d'un espectacle de circ amb animals cal presentar: 

El document acreditatiu de la seva inscripció al Registre de nuclis zoológics de la 
Generalitat de Catalunya, establint-se el procediment d'inscripció a aquest Registre a 
l'Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoológics de 

Catalunya.  

- Informe de supervisió elaborat per part d'un veterinari col•legiat a Barcelona que informi 
des del punt de vista benestar animal sobre el projecte técnic aportat (en concret en les 
actuacions de trasllat, cárrega i descárrega i estada deis animals), per tal de garantir el 
connpliment de l'Ordenanga sobre la protecció, la tinenpa i la venda d'animals, el Text 
refós de la Llei de protecció deis animals i resta normativa d'aplicació (ramaderia, 

certámens, etc.). 

Per a la concessió de la llicéncia de carácter extraordinari será necessária l'emissió prévia d'un 
informe favorable per part del Departament de Benestar Animal de l'Aiuntament de 

Barcelona.  
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tuació Urbanística 	 La Cap del Departament 

de Llicéncies d'Activitats 

La Dire 

En tot cas aquest tipus d'activitat haurá de donar compliment a la normativa en matéria de 
benestar animal i no es podran utilitzar als circs animals salvatges en captivitat, d'acord amb 
la normativa vigent a la ciutat de Barcelona. 

Montserrat Mendoza Vil seca 
	

Cristinaj3crgüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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