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1.

1. 1

MEMORIA GENERAL:

Introducció:

El present document té per objecte donar compliment a allo establert a les
Directrius per a lelaboració de les normes municipals,

aprovades per la

Comissió de Govern mitjangant Decret de 15- 04- 15 BOPB de 14- 05- 2015),
les quals, quan es refereixen als requisits que han de complir els expedients
per a l' aprovació dels

reglaments,

estableix que els projectes

normatius

s' han dacompanyar amb una memoria general, o exposició de motius que
expressi, com a mínim:

Lajustificació de la necessitat de la disposició

Tadequació d' aquesta als

fins que es persegueixen.
El marc normatiu en qué s' insereix el projecte de disposició.
La competencia de Ajuntament de Barcelona sobre la materia.

A més,

en aquest mateix document s' ha inclós la denominada

dimpacte,

en

la

qual

s' analitzen

normativa:

L' impacte normatiu.
L' impacte pressupostari.
L' impacte socioeconómic.
L' impacte de genere.

els

diferents

impactes

de

memoria
la

nova

Ajuntament
de Barcelona

1. 2.

Justificació de la necessitat de la proposta

adequació

de la disposició:

El Reglament de Funcionament del Comite Científic

d' Ética en relació al Zoo

de Barcelona dona compliment a Disposició Addicional Quarta de "'Ordenanca
de Protecció, Tinenca

Venda d' Animals a Barcelona aprovada per acord del

Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 3 de maig de 2019 (BOPB 10- 72019).

L' esmentada disposició determina que: "Els actuals Comites Científic

d' Etica

s' integraran en un únic Comité format per experts independents de la comunitat
científica

de

Convivencia,

fética

animal

Defensa

un

representant

Protecció dels Animals,

del

Consell

Municipal

de

acceptats per consens a la

Fundació Barcelona Zoo, el qual actuará com órgan consultor de l' Ajuntament,
amb les segiients atribucions: Emetre dictamens sobre la situació dels animals
per a la seva derivació. Vetilar per la correcte aplicació dels criteris en qué es
pugui produir la cria o reproducció en capltivitat.
Vaprovació de projectes d' habitat

d' especie,

Elaborar dictamens per a

vetllar per la seva

correcta

aplicació. L' Ajuntament presentara una proposta de composició

reglament pel

qual es regira

dotze

el

Comite

Científic

dEtica

en

el termini de

mesos

posteriors a lentrada en vigor de l' Ordenanca."

Aquest

Reglament

té

com

objectiu

el

compliment

efectiu

Addicional Quarta de "Ordenanga de Protecció, Tinenga
Barcelona aprovada per acord del

Plenari

del

Consell

de

la

Disposició

Venda d' Animals a
Municipal

en

el que

estableix el compromís per part de 'l Ajuntament de presentar una proposta de
reglament pel funcionament intern del Comite Científic
desenvolupara
el

nomenament,

membres

regulará la naturalesa, les funcions
el

cessament

organització

Disposició Addicional.

les

obligacions

d' Ética, en el que es

la composició del Comite,
dels

seus

de

les

seves

el funcionament del Comite, constituit per la própia
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L' Ajuntament de Barcelona té una llarga tradició en la defensa dels drets dels
animals

és

ha estat, des de fa decades, un Ajuntament compromés amb el

benestar

animal.

L' Ordenanga

de

Protecció,

Tinenga

Venda

d' Animals

a

Barcelona va ser modificada l' any 2019, introduint un nou articulat referent al
Zoo

de

Barcelona,

decisions

dotant- lo

duna

metodologia

en

la

presa

de

de més transparencia en relació amb el Zoo de Barcelona, així com

establint els órgans dexpertesa

assessorament en materia d' ética

animal, mitjangant la creació del Comite Científic

1. 3.

acordada

benestar

d' Ética

Marc normatiu en que s' insereix el projecte que es
presenta.

Les

normes

més

importants

que

constitueixen

aquest

marc

són

les

seguents:

Modificació de

IOrdenanga sobre

la

protecció,

la tinenga

la venda

d' animals a Barcelona. Aprovada pel Consell Plenari el 3 de maig de
2019.

Ordenanga

sobre

la

protecció,

la

tinenga

la

venda

d' animals

a

Barcelona. Aprovada pel Consell Plenari el 25 de juliol de 2014

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/ 1998, de 22 de
desembre.

La Llei 39/ 2015, d1

d' octubre, del Procediment administratiu comú de

les administracions públiques.

Real

Decret

2568/ 1986,

de

28

de

novembre

Reglament d' Organització, Funcionament

pel

que

s' aprova

el

Regim Jurídic de les entitats
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Reglament pe l' equitat de genere a 'l Ajuntament de Barcelona. Aprovat
pel Consell Plenari el 21 de desembre de 2018.

1. 4.

Competencia

de

l' Ajuntament

de

Barcelona

en

la

materia.

Aquest Reglament es dicta amb caracter de disposició normativa, en lambit de
les

competéncies

própies

d' autoorganització municipal,

del
a

Consell

Municipal,

en

concret,

la

potestat

l' empara dels article 26 de la Carta Municipal

de Barcelona, aprovada per la Llei 22/ 1998, de 22 desembre.

Així mateix, semmarca la competencia de 'l Ajuntament de Barcelona, en els
articles 30 108 del Reglament Organic Municipal, essent el Plenari del Consell
Municipal lórgan competent per l' aprovació de lesmentat reglament.

2.

2. 1

MEMORIA D' AVALUACIÓ D' IMPACTE NORMATIU

Análisi d' impacte pressupostari

fiscal.

Des d' un punt de vista de lanalisi fiscal del projecte normatiu del Reglament de
funcionament del Comité Científic

d' Ética no té cap repercussió fiscal ni en els

tributs propis, ni tampoc en cap altre categoria d' ingrés municipal, ja sigui de
naturalesa pública o privada

Pel que fa a limpacte pressupostari,

no es preveu impacte pressupostari, ja

que cal posar de manifest que, a priori,

la disposició analitzada no suposa

increment de despesa municipal. Sense perjudici, que en el seu cas, s' aprovi la
partida

pressupostaria

organ competent.

referent

a

les

dietes

dels

membres

del

Comité

per

Ajuntament
de Barcelona

2. 2.

Analisi d' impacte económic i social:

De conformitat amb l' apartat 140 lletra b) de les Directrius per a lelaboració de
les normes municipals del projecte normatiu ha d' incloure un análisis dimpacte
económic
projecte

social, en qué s' avaluen els costos

de

disposició

per

als

seus

destinataris

els beneficis que implica el
per

a

la

realitat

social

i

económica.

Ateés que el present Reglament desenvolupa el funcionament intern del Comite
Científic

d' Ética,

impacte

que

el

mateix

pugui

tenir a

la

realitat

social

i

económica és mínima.

No obstant, tot

no ser objecte directe d' aquest analisi, es rellevant indicar que

laprovació de la a present norma pretén tenir efectes de forma indirecta a la
protecció

benestar dels animals del Zoo

de les decisions que es prenen en

vers de la seva situació del Zoo, així com la possibilitat d' estudiar per part del
Comite els criteris de cria o reproducció dels animals en captivitat
dels projectes d' habitat

2. 3.

la protecció

especies.

Analisis d' impacte normatiu

L' aprovació el Reglament de funcionament intern del Comité Científic

d' Ética

respon a la previsió fixada a la disposició addicional quarta de l' Ordenanga de
protecció,

tinenga

venda d' animals,

incorporada per l' acord del

Plenari del

Consell Municipal de 3 de maig de 2019.

De conformitat amb la informació facilitada per Secretaria General, no hi ha cap
normativa vigent afectada per l' aprovació del present regalament.
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2. 4.

Analisi d' impacte de génere.

Tal com disposen les Directrius per a l' elaboració de les normes municipals, a
l' expedient administratiu corresponent al projecte normatius al qual es refereix
aquesta Memoria s' hi

inclou

Informe d' Impacte de Genere,

Direcció de Serveis de Genere

elaborat per la

Polítiques de Temps de la Gerencia Municipal

de 'l Ajuntament.

L' Informe definitiu dimpacte de genere,
Genere

emes per al Direcció de Serveis de

Polítiques de Temps en data del 2 de juny de 2021, determina en la

seva Valoració global de l' impacte de genere, el segúent:

"A partir de lanalisi de la incidencia de la norma en el desenvolupament de
la igualtat de génere en el seu ambit d' aplicació,
contribució

als

objectius

de

les

polítiques

així com de la

d' igualtat,

es

seva

determina

que

Vaplicació del Projecte Normatiu de "Reglament de funcionament del Comite
Científic

dética

de

lAjuntament

de

Barcelona

en

relació

al

zoo

de

Barcelona" és transformador de desigualtats de genere. El seu impacte
de genere és lleugerament positiu.".

L' informe inclou també dues propostes de recomanació per tal d' ampliar el seu
impacte de genere positiu, que són les segúents:

1

Es prevegi la possibilitat de facilitar un espai de cures per a la infáncia
o persones dependents.

Una possible formulació seria: "Les

convocatóries del Comité han de preveure, si s' escau, un espai de cures
per a la infáncia o persones dependents".

S' estableixin els mecanismes adients per garantir una participació
equitativa

respecte

a

horaris

organització

del

temps

de

les

convocatóries del Comite (Per exemple: establir lobligatorietat de fer
les reunions en determinades franges horaries que facilitin la conciliació
amb la vida laboral

familiar).
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Cap d' aquestes dues recomanacions no s' ha considerat pertinent introduir- les
en

el

Reglament de funcionament intern del Comite Científic

d' Ética,

pels

segúents motius:

Pel que fa a la possibilitat de facilitar un espai de cures per a la infancia
o persones dependents, atés que el reglament atorga la possibilitat de
realitzar les reunions del Comité per videoconferencia, s' entén queden
cobertes els mecanismes de coresponsabilitat en les cures.
En relació a la participació equitativa respecte a horaris

organització del

temps, atés que larticile 11. 2 del reglament indica que les celebracions
de les sessions del Comité s' han d' ajustar a una bona gestió del temps.
En consegúencia, s' han establert els mecanismes suficients per facilitar
la conciliació amb la vida laboral
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familiar.

