DOGC num. 1087 de 30/12/1988
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
Text de la disposició:
Afectacions Passives: DESPLEGATS els arts. 3 i 4 pel Decret 100\1991, de 25 de març, pel qual es
determinen els supòsits d’aplicació del silenci positiu /pàg. 1445 /90271073 / MODIFICAT l’art. 8 pel
Decret 187\1994, de 26 de juliol, pel qual es regulen i s’adeqüen, d’acord amb la Llei 30\1992, de 26
de novembre, els procediments reglamentaris que afecten el Departament d’Agricultura, ramaderia i
Pesca /pàg. 1929 /93333139 / DEROGAT l’art. 3.2 pel Decret 214\1997, de 30 de juliol, pel qual es
regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques /pàg. 2450
/97206076
Afectacions Actives: DESPLEGA Reial Decret 2176\1981, de 20 d’agost, sobre traspàs de serveis de
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de producció animal i sanitat animal /pàg. 166
/1784-81
Atès que pel Reial Decret 2176/1981, de 20 d’agost, van ser traspassats a la Generalitat de Catalunya
els serveis en matèria de producció i sanitat animal;
Atès que la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, disposa que el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca efectuï la declaració de nuclis zoològics dels centres i establiments
que alberguin, comercialitzin, tractin i reprodueixin animals, per tal d’assegurar-ne la protecció i el
mateniment en condicions adequades;
Atesa la necessitat, davant la nova situació, de crear el Registre de nuclis zoològics de Catalunya i
d’establir el procediment per inscriure’ls-hi,
Ordeno:
Article 1
Es crea el Registre de nuclis zoològics de Catalunya, dependent de la Direcció General de Producció i
Indústries Agro-alimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el qual
s’inscriuran els centres i establiments a què fa referència l’article 3.
Article 2
El Registre de nuclis zoològics s’estructura en quatre seccions:
Nuclis zoològics pròpiament dits.
Instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics.
Establiments per a la venda d’animals.
Establiments per a la pràctica de l’equitació.
Article 3
Estan obligats a inscriure’s al Registre els centres i/o establiments següents:
3.1 Secció de nuclis zoològics: tots aquells que alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la
fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, de recuperació,
d’adaptació i/o de conservació d’aquests animals.
Dins d’aquesta secció, hi queden inclosos:
Zoosafaris.
Parcs o jardins zoològics.
Reserves zoològiques.
Circs.

Col·leccions zoològiques privades.
Granges cinegètiques.
Altres agrupacions zoològiques.
3.2 Secció d’instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics. Es consideren animals
domèstics als efectes d’aquesta disposició tots aquells destinats a viure en domesticitat a la llar,
excloent els que aportin productes o usos de renda per a l’home.
Queden inclosos en aquesta secció:
Centres de cria.
Residències i refugis.
Escoles d’ensinistrament.
Centres de recollida d’animals.
Gosseres esportives.
Centres d’importació d’animals.
Laboratoris i centres d’experimentació amb animals.
3.3 Secció d’establiments de venda d’animals:
Botigues d’animals.
Altres establiments de venda.
3.4 Secció d’establiments per a la pràctica de l’equitació:
Picadors.
Quadres esportives o de lloguer.
Altres establiments per a la pràctica eqüestre.
Article 4
Totes les activitats esmentades a l’article 3 queden obligades a sol·licitar l’autorització i la inscripció
en el Registre general de nuclis zoològics, encara que es realitzin conjuntament amb activitats
diferents o a l’interior d’establiments polivalents.
Article 5
5.1 La tinença per un particular de diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que
pugui comportar riscos sanitaris es considerarà com a col·lecció zoològica privada i, per tant, sotmesa
a aquesta disposició de nuclis zoològics.
5.2 Els particulars que realitzin periòdicament venda de les seves cries, seran considerats, als efectes
d’aquesta disposició, com a criadors i, per tant, estaran sotmesos al que estableix aquesta Ordre.
5.3 Els zoos, circs i col·leccions zoològiques ambulants hauran de notificar a les oficines comarcals i
als serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la seva ubicació i el període
d’estada a l’efecte de poder realitzar els controls oportuns sobre l’estat sanitari i de protecció dels
animals.
5.4 Les instal·lacions permanents autoritzades pels ajuntaments per a la venda exclusiva d’ocells o
d’altres espècies específicament indicades a la llicència només podran ser registrades i autoritzades
per a la venda d’aquests tipus d’animals.
Article 6
Els titulars dels centres i/o establiments especificats a l’article 3 hauran de sol·licitar la corresponent
inscripció al Registre prèviament a l’inici de les seves activitats.
Les sol·licituds es presentaran a les oficines comarcals i als serveis territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca junt amb els documents següents:
Memòria de l’activitat.
Llicència municipal.
Projecte d’instal·lació.
Llista d’animals. (es refereix a les espècies)
Article 7

Per a l’autorització i el registre dels establiments i les activitats definits a l’article 3 s’hauran de
complir, a més del que disposa la Llei de protecció dels animals, els requisits següents:
a) Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari.
b) Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l’establiment.
c) Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixin l’absència de perjudicis per a l’entorn, les
persones i els altres animals.
d) Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb aquests
i dels vehicles utilitzats per al transport, en cas d’utilitzar-ne.
e) Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l’any, en l’allotjament
dels animals i el compliment del que en aquest aspecte disposa la Llei de protecció dels animals.
f) Disposar de sistema d’eliminació d’excrements i orins.
g) Disposar de sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces.
h) Programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.
Article 8
8.1 Els serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si es compleixen els
requisits a què fa referència l’article anterior, procediran a l’autorització, la classificació de l’activitat i
la inscripció al Registre i en lliuraran a l’interessat document acreditatiu.
8.2 L’enregistrament dels centres o establiments detallats a l’article 3, sempre que compleixin els
requisits legals, serà preceptiu per a l’Administració. El produirà a sol·licitud de l’interessat i contra la
denegació de la inscripció es podran interposar els recursos corresponents.
8.3 Els establiments registrats només podran realitzar les activitats per a les quals han estat
autoritzats i registrats, i es considerarà clandestina qualsevol altra.
Article 9
Les modificacions de l’activitat que comportin ampliacions, trasllats o canvis de titularitat hauran de
ser comunicades al Registre.
Article 10
Seran causes de baixa en el Registre:
La suspensió de l’activitat durant més de 12 mesos.
El cessament de l’activitat.
L’incompliment de qualsevol dels requisits necessaris per poder ser inscrits.
Tant la suspensió com el cessament de l’activitat haurà de ser comunicada al Registre pels
interessats.
Article 11
11.1 Els centres i/o establiments de les seccions 1, 2 i 3 a què fa referència l’article 3 hauran de
portar un llibre de registre on s’especifiqui, per a cada animal, el següent:
Data d’entrada.
Procedència.
Identificació individual de l’espècie o raça.
Data de sortida.
Destinació.
11.2 De les espècies que per la seva mida i/o vies de comercialització es comprin en lots d’animals
(per exemple ocells, peixos i determinats rèptils), la identificació en el llibre es farà per lots de la
mateixa espècie entrats en igual data a l’establiment. Els lots seran convenientment enumerats i
s’anotarà igualment el propietari i l’adreça d’origen de cadascun.
11.3 Els establiments per a la pràctica de l’equitació (article 3.4) utilitzaran com a llibre de registre el
llibre d’explotació, i hi anotaran diàriament les altes i baixes que s’hagin produït.
11.4 Les baixes d’animals per mort, venda o altre motiu, hauran de constar al llibre de registre.

Article 12
Les dades que figurin al llibre de registre tindran consideració estadística i de control sanitari i, per
tant, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca només les podrà utilitzar amb les finalitats
indicades.
Article 13
Per a cada animal de companyia (gats i gossos) o espècie protegida que hi hagi en un nucli zoològic
s’haurà de poder donar crèdit del seu origen, mitjançant:
Factura de compra, si es tracta d’un animal de companyia.
Certificat del Servei de Protecció de la Natura de la Direcció General de Política Forestal si es tracta
d’una espècie de la fauna salvatge autòctona.
En el cas d’espècies no autòctones:
Document CITES per a animals inclosos en els annexos 1, 2 i 3 del Conveni de Washington.
Fotocòpia del certificat de reconeixement sanitari de la duana espanyola o autorització zoosanitària
d’entrada.
Factura de venda degudament legalitzada.
Article 14
La importació d’animals per a la seva posterior comercialització o utilització de la tinença privada,
només podrà ser realitzada pels establiments registrats com a tals i, per tant, que comptin amb les
instal·lacions adequades per al seu manteniment en les degudes condicions de protecció i sanitat
durant els períodes d’observació que marquin les disposicions vigents.
Article 15
Les instal·lacions no registrades seran sancionades d’acord amb la normativa vigent, i es concedirà un
termini de 6 mesos a partir del qual seran susceptibles de prohibició de l’exercici de l’activitat.
L’atorgament d’un número o marca oficial per al moviment de bestiar i als efectes sanitaris no
suposa cap legalització de l’activitat ni de les seves instal·lacions.
Disposicions finals
- 1 Els establiments i/o centres que estiguin en funcionament a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre
hauran de presentar la sol·licitud d’inscripció en el Registre en el termini màxim d’un any a comptar
des de la seva entrada en vigor.
- 2 Al llibre de registre dels centres i establiments que estiguin en funcionament abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Ordre, es faran constar les existències d’animals i s’adjuntaran els documents de
què es disposi relatius als animals existents.
Barcelona, 28 de novembre de 1988
Josep Miró i Ardèvol
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

