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CIRCULAR INTERNA 

Núm. ordre: 097/2014 ACTIVITATS 
	

data: 4 de novembre de 2014 

TEMA 	 TRAMITACIÓ 

Activitats que tinguin per objecte la tinenga o venda d'animals 

normativa de referéncia: ORDENANCA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA TINEKA I LA VENDA 
D'ANIMALS (BOPB 15/9/2014) 

altre normativa vinculada: Ordenarna d'Activitats i Intervenció Integral de l'Administració 
Ambiental de Barcelona i la seva instrucció d'aplicació. 

El motiu de la present Circular és informar de l'entrada en vigor de la nova Ordenarna sobre la 
Protecció, Tinerna i Venda d'Animals que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona de data 15 de setembre de 2014 i en concret aclarir els aspectes de l'Ordenarna que 
afectin a la tramitació de la comunicació de les activitats que tinguin per objecte la tinenla o 
venda d'animals. I són: 

1) Documentació que ha d'ésser lliurada a l'Ajuntament de Barcelona per a tramitar la 
comunicació deis establiments de venda, de cria o de manteniment d'animals o deis de 
pública concurréncia que tinguin per objecte la tinerna d'animals. 

2) Condicions que han de complir els establiments de venda, cria o manteniment 
d'animals objecte de l'Ordenarna de referéncia. 

1) La documentació a aportar será l'exigida a l'Ordenarna municipal d'activitats i d'intervenció 
integral de l'administració ambiental de Barcelona o, en el seu cas, al Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives acompanyada de la documentació exigida al Títol I de 
l'Ordenanla sobre la protecció, la tinenla i la venda d'animals en funció del tipus d'activitat a 
legalitzar: "establiments de venda, de cria i de manteniment d'animals i establiments de 
concurréncia pública" o "Animals salvatges en captivitat". 

2) Les condicions que hauran de complir els locals per objecte de la tinenla deis animals seran 
les especificades al Títol III de l'Ordenanla sobre la protecció, la tinerna i la venda d'animals i 
al seu Annex. 

D'acord amb l'Ordenarna sobre la protecció, la tinerna i la venda d'animals, l'eficácia del 
comunicat resta diferida a l'efectiva inscripció en el Registre de nuclis zoológics i a l'acreditació 
d'aquesta inscripció davant de l'Ajuntament. En el cas que per a la tinen/a particular d'animal 
salvatge en captivitat no sigui exigida la inscripció en el Registre de nuclis zoológics, s'haurá 
d'acreditar davant l'Ajuntament aquest extrem mitjarnant document d'innecessarietat 
d'inscripció emés per la Generalitat. 
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Finalment cal assenyalar que aquests criteris no són d'aplicació als locals l'ús deis quals resta 
regulat per la vigent Ordenanla municipal de les activitats i deis establiments de concurréncia 
pública de Barcelona, salvat de les zones d'ús no públic que puguin existir a les mateixes, com 
poden ésser les zones d'oficines, o en general, quan no s'hagi produit canvi d'ús. 

La D.  ctora Actuació Urbanística 

Montserrat Mendoz Vilaseca 

La Cap del Departament 
de Llicénciesd'Activitats 

LiQ5 

Cristina P6 cr;;ngüesa 

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