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Consell Municipal – Acords
Acord del Plenari del Consell Municipal d'aprovació definitiva del reglament
de funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2021, adoptà el
següent acord:
“Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició pública del Reglament de
Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona, aprovat inicialment
per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció de 15 de setembre de 2021, d'acord amb l'informe de la Directora del Servei de
Drets dels Animals que obra a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació;
incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar
definitivament el Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo
de Barcelona; publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal
i al web municipal.”
Reglament de funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al zoo de Barcelona
Preàmbul
D'uns anys ençà han estat funcionant com a òrgans d'assessorament del Zoo del Barcelona el
Comitè Científic i el Comitè de Benestar Animal i Codi Ètic, cadascun amb les seves
competències específiques. La disposició addicional quarta de l'Ordenança de protecció,
tinença i venda d'animals -incorporada per l'acord del Plenari del Consell Municipal de 3 de
maig de 2019, el mateix dia en el qual es va aprovar també el Pla Estratègic del Zoo-estableix la integració dels dos comitès esmentats en un únic Comitè Científic i d'Ètica, com a
òrgan municipal de naturalesa consultiva, amb la composició i les normes de funcionament
intern que s'aprovin per reglament.
El present reglament respon, doncs, a aquesta previsió normativa. Regula la naturalesa, les
funcions i la composició del Comitè, el nomenament, el cessament i les obligacions dels seus i
de les seves membres i l'organització i el funcionament del Comitè, en aplicació i
desenvolupament de la legislació vigent i de la pròpia Ordenança de protecció, tinència i
venda d'animals.
Aquesta disposició compleix els principis que conformen la bona regulació establerts a l'article
129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques: necessitat i eficàcia (perquè la seva aprovació és l'instrument més
adequat per aconseguir l'objectiu que es persegueix); proporcionalitat (ja que conté la
regulació imprescindible per atendre les necessitats que s'ha de cobrir i no comporta mesures
restrictives de drets ni obligacions als destinataris que no siguin imprescindibles); seguretat
jurídica (perquè ve a donar compliment a les previsions establertes a l'Ordenança de
protecció, tinença i venda d'animals i és coherent i complement d'aquesta ordenança);
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transparència (ja que en la seva elaboració hi ha participat activament les persones més
directament afectades) i eficiència (perquè, en unificar-se els dos comitès fins ara vigents en
un únic Comitè Científic i d'Ètica, s'eviten càrregues administratives i es racionalitza, en la
seva aplicació, la gestió dels recursos públics).
Així mateix, en aquest reglament s'ha tingut en compte en la seva redacció l'establert a la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i al Reglament per a l'equitat
de gènere de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal
en sessió de 21 de desembre de 2018, sobretot en relació a regular la paritat en l'òrgan
consultiu, en l'ús òptim del temps per facilitar la conciliació laboral i familiar així com la
incorporació de criteris de gènere com la igualtat, la tolerància i el respecte com a principis de
conducta de les persones membres del comitè.
Article 1. Naturalesa del Comitè Científic i d'Ètica
1. El Comitè Científic i d'Ètica és un òrgan municipal col·legiat de caràcter consultiu de
l'Ajuntament, creat per la disposició addicional quarta de l'Ordenança de protecció, tinença i
venda d'animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2014
i modificada per acord del mateix òrgan de 3 de maig de 2019.
2. El Comitè Científic i d'Ètica resta adscrit a la tinència d'Alcaldia o regidoria competent en
matèria de protecció dels animals.
3. El Comitè es regeix per aquest Reglament, per l'Ordenança de protecció, tinença i venda
d'animals, per la resta de disposicions municipals que li resultin aplicables i per les normes
legals i reglamentàries reguladores del procediment administratiu i del funcionament dels
òrgans col·legiats.
Article 2. Funcions del Comitè Científic i d'Ètica
1. D'acord amb l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals, són funcions del Comitè:
a) Emetre dictàmens sobre la situació dels animals del Zoo de Barcelona per a llur derivació
b) Vetllar per la correcta aplicació dels criteris en què es pugui produir la cria o reproducció
en captivitat
c) Elaborar dictàmens per a l'aprovació de projectes d'hàbitat i d'espècie, i vetllar per llur
correcta aplicació.
2. Així mateix, l'òrgan municipal executiu del qual depengui el Comitè pot encarregar-li també
l'emissió d'altres informes o dictàmens en matèria de la seva expertesa sobre conservació i
benestar animal.
3. Les funcions del Comitè s'han de realitzar mitjançant l'emissió de dictàmens sobre
matèries de la seva competència. Per a la seva elaboració pot sol·licitar al Zoo de Barcelona
les dades, informacions i visites presencials a les seves instal·lacions, que resultin necessàries
per vetllar per la correcta aplicació dels seus propis dictàmens i dels criteris que se'n derivin.
Article 3. Composició
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1. El Comitè està format per un mínim d'onze i un màxim de quinze membres independents,
tots ells persones d'àmplia experiència i coneixements científics sobre recerca, conservació i
gestió de la biodiversitat i sobre ètica i benestar animal i llur gestió en parcs zoològics i en els
ecosistemes naturals, amb vocació multidisciplinària. Una de les persones membres ho és en
representació del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals.
2. La Presidència del Comitè pot convidar a assistir a alguna de les seves sessions a altres
persones que es consideri que poden fer aportacions d'interès per raó de llur especialització i
experiència específica en alguna matèria concreta a tractar en una reunió determinada.
Qualsevol membre del Comitè pot formular una proposta d'invitació, que ha de ser tramesa
amb antelació suficient a la Secretaria Tècnica del Comitè, amb una explicació escrita dels
motius que la justifiquin, la qual ha de ser resolta per la Presidència. Les persones convidades
resten sotmeses a les mateixes obligacions de confidencialitat que les pròpies persones
membres del Comitè, i així se les ha d'informar per part de la Secretaria.
Article 4. Nomenament dels i de les membres del Comitè
1. Totes les persones membres del Comitè són nomenades per l'alcalde o alcaldessa, a
proposta de la persona que ocupi la tinència d'Alcaldia competent en matèria de protecció
dels animals, d'acord amb el procediment següent:
a) La tinència d'Alcaldia competent en matèria de protecció dels animals fa una proposta
inicial de candidats i candidates a formar part del Comitè, la qual pot incloure més persones
candidates que el nombre màxim de membres previst a l'article 3.
b) La tinència d'Alcaldia remet per escrit als i a les membres del Patronat de la Fundació
Barcelona Zoo l'esmentada proposta inicial de candidats i candidates i els atorga un termini
de deu dies hàbils perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes i, si així ho
desitgen, proposin d'altres possibles candidats i candidates.
c) Un cop finalitzat el termini indicat, la tinència d'Alcaldia ha d'elaborar i elevar a l'Alcaldia,
per a la seva aprovació, la proposta definitiva de candidats i candidates, en la qual s'han
d'incloure aquelles persones que hagin generat més consens en les consultes realitzades
entre els i les membres del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, garantint la composició
paritària del Comitè.
2. En qualsevol moment, mentre no se superi el nombre màxim establert a l'article 3,
l'Ajuntament pot nomenar noves persones membres del Comitè, d'acord amb el procediment
descrit a l'apartat 1.
3. En el cas que, per qualsevol causa, el nombre de membres del Comitè resti reduït a menys
del mínim establert a l'article 3, cal nomenar nous o noves membres fins completar aquell
nombre mínim. Aquests nomenaments s'han de produir en el termini màxim d'un mes
comptat des de que la tinència d'Alcaldia competent en matèria de protecció dels animals
tingui coneixement que el nombre de membres del Comitè no arriba al mínim establert per
aquest Reglament.
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4. El mandat de les persones membres del Comitè és de quatre anys, i poden ser renovats
per altres mandats, sense limitació.
5. Quan es compleixin quatre anys des de la primera designació de membres es produeix el
cessament de totes les persones membres del Comitè, inclosos els nomenats durant el
període transcorregut des de l'anterior nomenament general, entenent-se que els seus
nomenaments ho són pel període que manqui fins a la renovació general del Comitè.A
continuació, l'Ajuntament ha de procedir a fer un nou nomenament general, en el seu cas
amb renovacions d'algun, diversos o tots els membres del Comitè cessant.
En cas de cessament de la persona membre del Comitè en la seva condició de representant
del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, l'Ajuntament ha de
proveir el nomenament d'un nou representant d'aquest Consell en substitució de qui ha
cessat.
Article 5. Cessament dels i de les membres del Comitè
1. Els i les membres del Comitè cessen per expiració de llur mandat, per dimissió o per
concórrer alguna causa legal que els impedeixi el desenvolupament de les seves atribucions.
També poden ser cessats per decisió motivada de qui els hagués nomenat, en cas
d'incompliment reiterat de les seves obligacions com a membre del Comitè.
2. Els membres del Comitè s'han d'abstenir d'intervenir en els assumptes en els quals
concorri per a ells qualsevol causa legal d'abstenció, conforme a la legislació aplicable.
Article 6. Obligacions dels i de les membres del Comitè
1. Els i les membres del Comitè tenen l'obligació d'assistir regularment a les sessions del
Comitè que es convoquin, llevat de causa justificada, així com d'estudiar els temes inclosos
en l'ordre del dia i, si reben l'encàrrec de la Presidència, de preparar els esborranys de
dictàmens a sotmetre al Comitè.
2. Totes les persones membres del Comitè, i també la persona titular de la Secretaria
Tècnica, tenen l'obligació de mantenir la confidencialitat de les seves sessions, resolucions i
dictàmens, i la persona que ocupa la Presidència és l'única facultada per actuar com a
portaveu del Comitè.
3. Els i les membres del Comitè perceben les dietes per assistència efectiva a les seves
sessions, d'acord amb el previst en el decret d'Alcaldia que les estableixi.
4. Totes les persones membres del Comitè tenen l'obligació de complir i respectar els principis
de tolerància, igualtat, no discriminació i respecte, així com els principis rectors de l'activitat
municipal, establerts en el capítol 2 del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona,
aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 30-06-2017, en el desenvolupament de les
seves funcions.
Article 7. Càrrecs del Comitè
1. Els càrrecs del Comitè són la Presidència i la Vicepresidència.
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2. El Comitè compta també amb una Secretaria Tècnica.
Article 8. La Presidència
1. La Presidència del Comitè correspon a la persona que designi la tinència d'Alcaldia o la
regidoria competent en matèria de protecció dels animals d'entre les seves persones
membres.
2. La durada del mandat del president o presidenta és el mateix que el del mandat del
conjunt de les persones membres del Comitè, en el cas que el seu nomenament es produeixi
en el mateix moment que el de la resta de membres, o per al que resti d'ell, en el cas que la
seva designació es produeixi en un moment posterior. La mateixa persona pot ser designada
per a aquest càrrec per a mandats successius sense limitació.
3. Correspon a la Presidència del Comitè:
a) Representar el Comitè davant de tercers.
b) Adreçar-se en nom del Comitè a qualsevol autoritat o administració, així com a particulars
per sol·licitar informació o formular consultes que permetin als membres del Comitè disposar
de la màxima informació per al desenvolupament de les seves funcions.
c) Ordenar la convocatòria de les sessions del Comitè, fixar-ne l'ordre del dia, presidir-ne les
sessions, dirigir-ne els debats i convidar-hi a experts per a temes concrets.
d) Rebre sol·licituds de dictamen al Comitè i demanar la informació necessària per poder
emetre'ls i vetllar per la correcta aplicació dels criteris sobre reproducció en captivitat i sobre
els projectes d'hàbitat i d'espècie.
e) Actuar de portaveu del Comitè.
f) Representar el Comitè, com a patró electiu, en el si del Patronat de la Fundació Barcelona
Zoo.
g) Assegurar el compliment de les lleis.
4. La persona que ostenta la Presidència pot delegar per a un cas concret les seves funcions
previstes a les lletres a), b) i e) de l'apartat 3 en un altre o una altra membre del Comitè
quan sigui convenient per raó dels coneixements necessaris en un àmbit específic per
desenvolupar adequadament les funcions indicades. Aquesta delegació ha de constar sempre
per escrit.
Article 9. La Vicepresidència
1. La Vicepresidència del Comitè correspon a la persona que designi la tinència d'Alcaldia o la
regidoria competent en matèria de protecció dels animals per al mateix període de mandat
del conjunt del Comitè en el cas que es produeixi en el mateix moment del nomenament de la
resta de membres, o per al que resti d'ell, en el cas que la seva designació es produeixi en un
moment posterior. La mateixa persona pot ser designada per a aquest càrrec per a mandats
successius sense limitació.
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2. Correspon a la Vicepresidència del Comitè substituir a la Presidència en casos de vacant o
d'impossibilitat temporal, fins al moment en què aquesta pugui tornar a exercir les seves
atribucions amb normalitat o sigui nomenat un nou president o una nova presidenta.
Article 10. La Secretaria Tècnica
1. La persona titular de la Secretaria Tècnica no forma part del Comitè ni pot ser cap dels
seus membres. És designada pel director o directora del Zoo de Barcelona. En cas de vacant
o incapacitat temporal, ha de ser substituïda en la sessió corresponent per un membre del
Comitè que el propi Comitè acordi en el mateix acte.
2. Corresponen a la Secretaria Tècnica les funcions següents:
a) Convocar les sessions del Comitè per ordre de la Presidència.
b) Redactar les actes de cada sessió.
c) Expedir les certificacions dels acords del Comitè.
d) Custodiar les actes i la documentació del Comitè.
e) Elaborar la memòria anual del Comitè.

Article 11. Funcionament del Comitè
1. El Comitè es reuneix com a mínim dues vegades l'any, una per cada semestre natural. No
obstant, la Presidència pot decidir convocar-lo tantes vegades com ho consideri necessari.
Així mateix, la Presidència l'ha de convocar en el termini de deu dies naturals des que li ho
demani per escrit i amb indicació de punts concrets de l'ordre del dia un nombre de membres
del Comitè no inferior a cinc. En aquest cas s'han d'incloure en l'ordre del dia els punts
demanats pels membres que han sol·licitat la celebració de la sessió.
2. Les convocatòries s'han de remetre als i a les membres del Comitè per la Secretaria
Tècnica, per ordre de la Presidència, i han de contenir la informació sobre el dia, hora i lloc de
la celebració de la reunió, l'ordre del dia establert, l'acta de la sessió anterior (en el seu cas,
amb la seva gravació, sempre que el propi Comitè hagi acordat expressament la incorporació
de la gravació a l'acta) i la documentació que resulti necessària per a la seva deliberació quan
sigui possible.
La convocatòria s'ha d'enviar com a mínim amb set dies naturals d'antelació respecte a la
celebració de la sessió i s'ha de trametre preferentment per correu electrònic. A la
convocatòria s'ha d'indicar el dia i l'hora de la celebració de la sessió, que s'ha d'ajustar a una
bona gestió del temps.
3. Les sessions s'han de celebrar, com a regla general, a la seu del Zoo de Barcelona, si bé la
Presidència pot modificar-ne la ubicació sempre, però, dintre del terme municipal del
Barcelona.
6
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de gener del 2022

CSV: 258a-c8eb-7543-4d40

4. El Comitè es pot reunir presencialment, o també mitjançant vídeoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que, sense implicar la presència física dels i de les
membres, garanteixi no obstant la identificació de les persones assistents, la continuïtat en la
comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió de vot. En aquests
casos, la reunió s'entén celebrada en el lloc on estigui la persona que ostenta la Presidència, i
es consideren membres assistents totes les persones que participin a la multiconferència i/o
vídeoconferència.
5. No es pot celebrar cap sessió sense l'assistència de la Presidència i de la Secretaria, o de
les persones que legalment les substitueixin conformeaaquest reglament. Per a la vàlida
constitució del Comitè es requereix la presència, presents o representats, de la meitat més un
dels seus o de les seves membres.
6. Qualsevol membre del Comitè pot delegar la seva representació en una sessió concreta en
un altre o una altra membre. Aquesta delegació ha de constar per escrit a la Secretaria abans
de l'inici de la sessió corresponent.
7. En les sessions del Comitè no es poden tractar altres assumptes que els inclosos a l'ordre
del dia, llevat d'aquells que, essent presents tots els i les membres del Comitè, s'acordi per
unanimitat incorporar a l'ordre del dia.
8. Els acords del Comitè s'han d'adoptar, preferentment, per consens, o, si això no fos
possible, per majoria simple de les persones membres presents i representades a la reunió. A
l'acta s'ha de reflectir el sentit del vot de cada assistent i, si així ho sol·liciten les persones
que votin en contra o s'abstinguin, les motivacions dels seus vots, en els termes legalment
previstos".
9. La Secretaria elabora l'acta dels acords adoptats en cada sessió del Comitè, amb el
vistiplau de la Presidència i l'ha de remetre a través de mitjans electrònics als i a les
membres en el termini de quinze dies naturals des de la celebració de la sessió, que poden
manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o disconformitat amb el text L'aprovació
o la revisió de l'acta de la sessió anterior ha de ser sempre el primer punt de l'ordre del dia
de les sessions del Comitè.
Article 12. Tramitació de les sol·licituds d'informació i dels dictàmens del Comitè
1. Les sol·licituds d'informació del Comitè al Zoo de Barcelona han de ser remeses per la
Presidència del Comitè a la Direcció del Zoo, la qual les ha de respondre directament.
2. Els dictàmens emesos pel Comitè han de ser remesos per la Presidència del Comitè a la
Tinència d'Alcaldia competent en matèria de protecció dels animals i a la Direcció del Zoo de
Barcelona.
3. Les sol·licituds de dictàmens que formuli l'Ajuntament o el Zoo de Barcelona al Comitè
s'han de formular a través de la Presidència del Comitè.
Disposició transitòria única. Continuïtat en el càrrec dels i de les membres del Comitè Científic
i d'Ètica del Zoo de Barcelona nomenats amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Reglament.
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1. Fins que s'exhaureixi el termini per al qual van ser nomenats, continuen en l'exercici de
llurs funcions les persones membres del Comitè designats per Decret d'Alcaldia S1/D/2021-16
de 21 de gener, pel qual es designa els membres del Comitè Científic i d'Ètica del Zoo de
Barcelona, publicat en la Gaseta Municipal de 29 de gener de 2021, i rectificat pel Decret
d'Alcaldia S1/D/2021-61 de 5 de febrer, pel qual es rectifica el Decret d'Alcaldia S1/D/202116 de 21 de gener de designació dels membres del Comitè Científic i d'Ètica del Zoo de
Barcelona, publicat a la Gaseta Municipal de 10 de febrer de 2021.
2. El procediment de nomenament de membres previst a l'article 4 s'aplica per a la cobertura
de les vacants que es produeixin en el Comitè a partir de l'entrada en vigor d'aquest
Reglament.
Disposició final primera. Participació del Comitè en la modificació del Reglament
El Comitè pot proposar als òrgans municipals establerts a l'article 27 de la Carta municipal de
Barcelona la modificació d'aquest Reglament, i, en tot cas, el Comitè ha de ser escoltat en el
procediment d'aprovació de qualsevol proposta de modificació del Reglament que es tramiti
per part del Consell Municipal.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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