
 
 

 
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 

COMITÈ CIENTÍFIC I D’ÈTICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN RELACIÓ AL ZOO DE BARCELONA 

 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el 

procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, es 

duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu 

de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la 

futura norma sobre: 

a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment de l’esmentat, el marc en el que es planteja aquest reglament és el següent: 

a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

El Reglament de funcionament del Comitè Científic i d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona en relació al 

Zoo de Barcelona pretén tramitar i aprovar la norma per la qual es regirà el Comitè Científic i d’Ètica de 

l’Ajuntament de Barcelona en relació al Zoo. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

El present Reglament és necessari per tal de donar compliment a l’Ordenança sobre la Protecció, la 

Tinença i la Venda d’Animals a Barcelona, en la que s’estableix que l’Ajuntament ha de presentar una 

proposta de reglament pel qual es regirà el Comitè Científic i d’Ètica.  

D’acord amb l’article 26 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta municipal que en relació a la 
potestat normativa municipal estableix en el seu paràgraf segon que les normes dictades per 
l'Ajuntament de Barcelona poden adoptar diverses formes, concretant l’apartat a), la dels reglaments, 
indicant aquest precepte el següent: les disposicions de caràcter general aprovades pel Consell 
Municipal en exercici de la potestat d'autoorganització municipal, les manifestacions principals de la 
qual són el Reglament orgànic del municipi i els reglaments interns dels districtes. 

 
En concret, la Disposició Addicional Quarta de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals a 
Barcelona aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 3 de maig de 2019 
(BOPB 10-7-2019) disposa que els actuals Comitès Científic i d’Ètica s’integraran en un únic Comitè 
format per experts independents de la comunitat científica i de l’ètica animal i un representant del 
Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, acceptats per consens a la Fundació 
Barcelona Zoo, el qual actuarà com òrgan consultor de l’Ajuntament, amb les següents atribucions: 
Emetre dictàmens sobre la situació dels animals per a la seva derivació. Vetllar per la correcte aplicació 
dels criteris en què es pugui produir la cria o reproducció en captivitat. Elaborar dictàmens per a 
l’aprovació de projectes d’hàbitat i d’espècie, i vetllar per la seva correcta aplicació. L’Ajuntament 



 
 

 
presentarà una proposta de composició i reglament pel qual es regirà el Comitè Científic i d’Ètica en el 
termini de dotze mesos posteriors a l’entrada en vigor de l’Ordenança. 
 

c) Els objectius de la norma 

L’esmentat avantprojecte de reglament té per objecte determinar la naturalesa, composició, tasques i 
funcionament del Comitè Científic i d’Ètica, òrgan de naturalesa consultiva de l’Ajuntament de 
Barcelona en relació al Zoo, creat per la Disposició Addicional Quarta de l’Ordenança de Protecció, 
Tinença i Venda d’Animals, de 25 de juliol de 2014.   
 
El Reglament detalla les funciones que desenvoluparà el Comitè, la composició i nomenament i 
cessament dels membres, els diferents càrrecs i funcions associades als mateixos així com el règim de 
les reunions del Comitè Científic i d’Ètica. 
 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores  

Es considera que donat el marc normatiu  no hi ha solucions alternatives, reguladores o no, que puguin 

donar resposta al compliment de  l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals a Barcelona , per 

la qual l’Ajuntament ha de presentar una proposta de reglament pel qual es regirà el Comitè Científic i 

d’Ètica.  

 

Barcelona, 16  d’abril 2021 


