
 
 
 
 

DECLARACIÓ MUNICIPAL  
PER LA CONVIVÈNCIA  I ELS DRETS DELS ANIMALS 

  
 
 
 

  
 
Primer: Tots els animals, sigui quina sigui la seva espècie, tenen el dret a ser 
respectats. No han de ser víctimes de maltractaments, d'esforços desmesurats, 
d'espectacles violents ni actes cruels que els comportin patiments físics o 
psíquics. 
  
Segon: La duració de la seva vida ha de ser respectada d'acord amb la seva 
biologia i longevitat natural. 
  
Tercer: La tinença d'animals considerats de companyia, nascuts en captivitat, 
ha de ser fruit d'una decisió plena de responsabilitat, i el propietari ha de ser 
capaç de proveir-los d'un entorn adequat a les seves necessitats físics i 
psíquiques. 
  
Quart: Els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures 
dels seus propietaris, tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels 
ciutadans i ciutadanes. És per això que es responsabilitat dels posseïdors d'un 
animal mantenir-lo d'acord amb les normes de la bona convivència, evitant 
comportaments incívis que puguin molestar la resta de la ciutadania. Per tal de 
facilitar la millora de la mútua convivència i del civisme cal adaptar i millorar les 
condicions de la ciutat. 
  
Cinquè: Tot animal salvatge nascut en llibertat té dret a continuar lliure i a ésser 
respectat en el seu propi medi o hàbitat natural. 
  
Sisè:    Per a l'equilibri i el control de les poblacions sedentàries ubicades dins 
l'entorn urbà que puguin ser motiu de conflicte per la seva nombrosa densitat, 
es tindrà en compte la utilització d'alternatives que controlin i regulin la seva 
natalitat i la seva supervivència en el medi. 
  
Setè: L'abandonament d'un animal es un acte incívic, cruel, irresponsable i 
injustificat. 
  
Vuitè:   Les espècies tradicionalment nascudes dins l'entorn urbà que, per les 
seves característiques pròpies, viuen millor adaptades en semillibertat tenen 
dret a fruir de la seva independència, sense perjudici de l'atenció que 
requereixen i de la cura humanitària pel seu sosteniment, com qualsevol altre 
animal. 
  



Novè: La utilització, l'exhibició i la publicitat d'animals en actituds que degradin 
les seves característiques pròpies i la seva identitat són antieducatives i 
antinaturals. 
  
Desè: Es requereix el foment de programes educatius envers el civisme i el 
respecte als animals, l'estudi del seu comportament i de les seves necessitats i 
campanyes de sensibilització que fomentin la millora de les relacions cíviques 
com a base de la convivència. 
  
Addicional: L'esperit d'aquesta Declaració municipal ha de veure's reflectit en 
aquelles ordenances municipals que afectin els animals i regulin els drets i els 
deures dels seus propietaris. 
  
 

Acte commemoratiu del 14è aniversari de la Declaració,  

Barcelona,  16 de novembre de 2012.  

 

 

 


