
                                                          
 

 
REQUERIMENTS I CRITERIS A TREBALLAR AL ZOOLÒGIC DE BCN 

TEXT APROVAT AL 2015 

 
DECÀLEG 
 
 

1. Controlar la reproducció de les diferents espècies 
 
Un dels problemes que afecten als zoos es la superpoblació d’animals. Sovint hi ha 

naixements d’animals que no estan en perill d’extinció ni en cap programa de 

conservació i que, o bé s’eutanasien al néixer, o moren al cap d’uns dies, o 

esdevenen un  problema per la manca d’espai, de recursos econòmics, de 

problemes de comportament amb altres membres del grup, etc. És important no 

només el control de la reproducció sinó també com es realitza: esterilitzacions, 

implants, separació de mascles i femelles..etc. Els mètodes utilitzats han de ser 

demostrables. Es valorarà els models de les mesures de control de la reproducció 

així com els efectes que poguessin provocar en la salut i/o comportament dels 

animals. 

El dret de la femella a la reproducció no justifica les morts de les cries.  

 
2. Donar sortida als animals que per les seves condicions físiques i 
psicològiques no puguin tenir un mínim benestar al parc, així com 

als animals excedents.  
 
Considerem “benestar mínim” que es compleixin els punts establerts en l’Annex 1. 

Possibilitar canvis entre zoos o centres de recuperació, incorporació a grups del 

mateix zoo, trasllat a altres instal·lacions ja existents o creació de noves, 

associacions interespecífiques en el cas d’animals socials que viuen sols, etc. El 

treball d’aquest objectiu evitaria la pràctica de tancar animals excedents als interior 

i d’aplicar eutanàsies de maneig, tant per problemes de socialització amb el grup 

com per problemes de l’individu en si.  

 
3. Estudiar exhaustivament els problemes de comportament i de 
salut dels animals.  

 
En casos de problemes de comportament i de salut s’estudiarà exhaustivament la 

situació mitjançant els recursos i esforços necessaris. S’ha d’utilitzar el 

departament de recerca del propi zoo fent seguiments conductuals, estudis i 

anàlisis per a cada cas en concret i poder aportar les possibles solucions. En cas 

que fos necessari, plantejar el contacte amb experts externs i prioritzant 

alternatives a l’ús de fàrmacs: enriquiment mediambiental, trasllat a altres 

instal·lacions, amb socialitzacions pautades, canvis de grup, etc.  

S’uniran esforços entre els departaments de veterinària, investigació, conservació i 

el Comitè Ètic per tal de solucionar qualsevol problema de comportament i/o salut 

animal. 

 
 

 
 

 



                                                          
 

4. Millorar alguns aspectes relacionats amb la seguretat, tant per les 
persones com pels animals, destinats a evitar la possible interacció 
i/o contacte amb el públic. 
 

Algunes de les instal·lacions són massa accessibles pel públic, això comporta tant 

riscos pels animals com per les persones: tanques on passa la mà d’un nen, poca 

distància entre el públic i la tanca de les instal·lacions, etc. Cal revisar i redissenyar 

o transformar, si cal, aquestes instal·lacions. 

 

5. Intentar evitar el greu problema de l’alimentació i molèsties als 
animals per part del públic, així com el llançament de diversos 
objectes.  
 

Es pot fer servir la xarxa de voluntaris del propi zoo per a una finalitat informativa, 

fer canvis a les instal·lacions per evitar que això sigui viable, redissenyar la 

cartelleria amb aquest fi, construir pantalles visuals, amagatalls, etc.  

El Departament d’Educació treballarà en la eradicació de conductes incorrectes per 

part del públic cap als animals, com alimentar-los i colpejar els vidres, entre altres. 

El Departament d’Educació treballarà en la eradicació de conductes incorrectes per 

part del públic cap als animals, com alimentar-los i colpejar els vidres, entre altres. 

 
6. Reactivar el Comitè Ètic 
 

Aconseguint integrar representació dels diferents estaments i departaments del 

zoo,   incorporant especialistes externs (associacions, experts en benestar animal, 

científics, etc). Aquest Comitè pot tractar temes controvertits com eutanàsies, 

aïllaments, tractaments amb hipnòtics, presa viva, excedents, etc. 

 

7. Establir unes directrius ètiques i responsables per l’adquisició de 
nous animals.  
 
Eliminar l’adquisició d’animals que originàriament provinguin de l’estat salvatge 

encara que aquests hagin estat temporalment allotjats en un centre intermediari 

abans de la seva arribada.  

Les cessions d’animals no s’acompanyaran de transaccions econòmiques, excepte 

les despeses pròpiament del trasllat.  

S’evitarà qualsevol tipus de compra/comercialització d’animals. 

Es prioritzaran les espècies de fauna autòctona.  

 
8. Afavorir major transparència en els registres, auditories externes 
i internes, etc. 

 
Com a entitat municipal, qualsevol registre, dada o informació haurà de poder ser 

facilitada amb la major comunicació i transparència. 

 
9. Eliminar qualsevol tipus d’exhibició d’animals al zoo 
 

Acabar amb la exhibició dels dofins. Dirigir els esforços a augmentar el seu grau de 

benestar i a una major educació del públic amb major coneixement de l’espècie. 

Cohesionar els grups en base al benestar dels membres del grup en contra de la 

utilització i explotació dels individus amb fins econòmics. Construir una nova 

instal·lació naturalitzada, sense grades ni espectacles. 



                                                          
 
 

Es deixaran de fer espectacles amb els animals. Les exhibicions desapareixeran i 

només es faran sessions obertes d’entrenament i enriquiment, sense un horari fixe 

predeterminat. 

 
10. Considerar programes de conservació in situ per les espècies del 

zoo que estiguin més amenaçades.  
 
Reconsiderar les accions que s’estan fent en pro de la conservació i prioritzar 

aquelles que realment tinguin un benefici directe per a la espècie.  

Centrar els esforços a les que puguin ser reintroduïdes i en particular les de fauna 

autòctona. 

 

ANNEX 1 

 

En base a les 5 llibertats aprovades per la OIE (Organització Mundial per la 
Salut Animal) els següents punts estableixen els mínims de benestar 
necessaris: 

 
1.- Accés a aigua neta i potable per a tots els animals. 

 
2.- Temperatura, Humitat, Ventilació i Llum adequades a les necessitats de 
cada espècie i suficient per a tots els animals de la instal·lació.  

 
3.- Espai, estructures i enriquiment adequat i suficient per a que tots els 

animals de la instal·lació puguin exercitar-se i dur a terme els seus 
comportaments locomotrius naturals pel seu benestar. 
 

4.- Espai, estructures i enriquiment adequat i suficient per a que tots els 
animals de la instal·lació puguin descansar apropiadament. 

 
5.- Composició de grup apropiat per a satisfer les necessitats socials de 
l’espècie. 

 
6.- Evitar les interaccions entre espècies en instal·lacions properes si 

produeixen estrès als animals  
 
7.- Evitar les interaccions amb el públic que puguin resultar estressants pels 

animals. 
 

8.- Condicions de les instal·lacions que no suposin cap risc per la salut o el 
benestar dels animals. 
 

9.- Nivells d’higiene adequats i suficients per a tots els animals de la 
instal·lació. 

 
 


