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ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA

Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus

ANUNCI

Als efectes previstos a l�article 93 del text
refós de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques (LCAP) es fa públic que la
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament De Residus, ha resolt en data 25
d�abril de 2002 adjudicar a l�empresa Cons-
tructora Pirenaica S.A. (COPISA), la realitza-
ció de les variants dels serveis afectats per les
obres del Projecte modificat del constructiu
del tram final del col·lector �Eix de la Ram-
bla� al terme municipal de Ripollet per un
import de 137.202,8 EUR.

Barcelona, 25 d�abril de 2002.
El Secretari general, Josep Maria Alabern i

Carné.

022002008878
A

CONSELLS COMARCALS

Maresme

EDICTE

En conformitat amb l�article 13.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurí-
dic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, es fa públic
que per Decret de la Presidència del Consell
Comarcal del Maresme número 183/02, de
30 d�abril de 2002, s�ha resolt delegar les
facultats de proposta i gestió política que
ostenta la Presidència en matèria de Promo-
ció Econòmica i Turisme en la Consellera
comarcal Sra. Conxita Rodríguez i Cara. Així
mateix, i d�acord amb l�article 44.2 del
Reglament d�Organització i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
22568/1986, de 28 de novembre, es fa
públic que en virtut del Decret de la Pre-
sidència anterior citat, es delega a la conse-
llera comarcal Sra. Conxita Rodríguez i Cara,
la Presidència de la Comissió Informativa de
Règim Interior i Economia i de la Comissió
Especial de Comptes.

Mataró, 13 de maig de 2002.
El Gerent, Eladi Torres i González.

022002008958
A

AJUNTAMENTS

Arenys de Mar

ANUNCI

En data 7 de maig de 2002 per decret de
l�Alcaldia ha estat aprovat inicialment l�Estudi
de Detall de la modificació de la cota de
referència de la parcel·la núm. 5 del Pla Par-
cial Valldegata Draper d�Arenys de Mar.

D�acord amb l�article 64 del Decret Legis-
latiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s�apro-
va la refosa dels textos legals vigents a Cata-
lunya en matèria urbanística, s�obre un perío-
de d�informació pública de vint dies, a partir
de l�endemà de la publicació d�aquest anun-
ci, durant els quals es podrà consultar l�expe-
dient en els Serveis Tècnics d�aquest Ajunta-
ment de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Arenys de Mar, 10 de maig de 2002.
El Secretari, Àngel Lozano i Pérez.

022002008954
A

Arenys de Munt

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada en data 7 de maig de 2002, ha
acordat aprovar inicialment la modificació
del sistema d�execució del planejament de la
Unitat d�actuació en Sòl Urbà número 2 de
compensació a cooperació, segons sol·licitud
dels propietaris; i es per això que es sotmet a
informació pública durant un termini de
quinze dies per tal que els interessats presen-
tin al·legacions o suggeriments.

Arenys de Munt, 13 de maig de 2002.
La Secretària, M. Carmen Gómez i

Muñoz-Torrero.

022002008931
A

Barcelona

ANUNCI

El Consell Municipal en sessió de 26 d�a-
bril de 2002, ha aprovat definitivament el
següent text de l�Ordenança sobre venda d�a-
nimals.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA
VENDA D�ANIMALS

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte i àmbit
1. És objecte d�aquesta Ordenança la regu-

lació, en el terme municipal de Barcelona, de
les activitats comercials relacionades amb els
animals vius destinats a la venda i de les con-
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dicions que han de complir els establiments
en els quals es desenvolupa aquesta activitat.

2. Queden excloses de l�àmbit de la pre-
sent Ordenança les activitats ramaderes, en
la mesura que el seu exercici a Barcelona
està prohibit tant pel Pla General Metropolità
com per l�Ordenança General del Medi
Ambient Urbà.

3. El comerç de primats així com també la
cessió entre particulars d�aquests animals està
prohibida.

TÍTOL I

INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE LES
ACTIVITATS COMERCIALS DE VENDA
D�ANIMALS

Article 2

Intervenció municipal
1. En l�àmbit de les seves competències,

l�Ajuntament exerceix les funcions d�inter-
venció administrativa de les activitats de
venda d�animals, de disciplina del mercat, de
vigilància sanitària i totes aquelles altres fun-
cions que impliquin exercici d�autoritat, sens
perjudici de les competències de la Generali-
tat de Catalunya o d�altres Administracions
sobre les esmentades matèries.

2. Tots els establiments destinats a la
venda d�animals inclosos en l�àmbit d�aplica-
ció de la present Ordenança estaran sotme-
sos al procediment de llicència municipal
d�obertura d�establiment i control ambiental
de conformitat amb allò disposat a l�Orde-
nança Municipal d�Activitats i d�Intervenció
Integral de l�Administració Ambiental de Bar-
celona o, en el seu cas, a qualsevol altre
règim d�intervenció administrativa a que res-
tin sotmesos per aquesta darrera Ordenança.
Article 3

Documentació i procediment
1. La sol·licitud de la llicència municipal

d�obertura d�establiment, i en el seu cas, de
la llicència d�obres i d�altres autoritzacions i
llicències municipals, s�haurà de presentar
acompanyada de la documentació exigida
per l�Ordenança Municipal d�Activitats d�In-
tervenció Integral de l�Administració Ambien-
tal de Barcelona i la següent documentació
addicional:

a) Memòria tècnica subscrita per facultatiu
veterinari amb les determinacions següents:

1. Condicions tècniques dels establiments.
2. Sistemes de recollida de residus i de

cadàvers d�animals.
3. Serveis de desratització, desinsectació i

desinfecció.
4. Programa definitori de les mesures

higièniques i exigències profilàctiques dels
animals a la venda i les mesures pel supòsit
de malaltia.

5. Nombre màxim dels animals que poden
ser a l�establiment en funció de les gàbies o
habitacles que s�hi instal·lin.

6. Pla d�alimentació per a que els animals
mantinguin un estat de salut adequat.

7. Dades identificatives del Servei Veteri-
nari al qual queda adscrit l�establiment per a

l�atenció dels animals objecte de la seva acti-
vitat.

b) Document acreditatiu de la inscripció
en el Registre de Nuclis Zoològics de la
Generalitat.

c) Document acreditatiu de la superació
del curs especificat a l�article 16.

d) En el cas de venda d�animals potencial-
ment perillosos, caldrà aportar document
acreditatiu de llicència per la tinença d�ani-
mals potencialment perillosos

TÍTOL II

DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA
VENDA D�ANIMALS EN ESTABLIMENTS
COMERCIALS

CAPÍTOL 1

CONDICIONS DELS LOCALS COMERCIALS

Article 4

Superfície dels locals
1. Tots els establiments destinats a la

venda d�animals objecte de la present Orde-
nança han de tenir una superfície mínima
neta de venda de 40 m2 i, alhora:

a) Han de disposar d�una extensió suficient
per a què tots els animals puguin realitzar
exercici físic diàriament, respectant les mesu-
res higiènico-sanitàries adients i requeriments
comportamentals de les diferents espècies
animals allotjades.

b) La zona ocupada per la caixa serà inde-
pendent de l�anterior.

2. La seva capacitat estarà en relació amb
el tipus d�animal a la venda.
Article 5

Condicionament dels locals
Tots els locals comercials hauran de

comptar amb el següent condicionament:
1. Sistemes d�aireació natural o artificial

que assegurin l�adequada ventilació del
local.

2. Safareigs, estris per a la gestió dels resi-
dus i tot allò que sigui necessari tant per a
mantenir netes les instal·lacions com per a
preparar en condicions l�alimentació dels
animals.

3. Revestiments de materials que assegurin
la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. Les
unions entre el sòl i les parets seran de perfil
còncau.

4. Il·luminació natural o artificial suficient
(festius inclosos) per a permetre realitzar les
operacions pròpies de l�activitat en perfectes
condicions. Les hores mínimes diàries
d�il·luminació per a cada tipus d�animal
seran les regulades a l�Annex.

5. Mesures d�insonorització adequades al
tipus d�animals de l�establiment.

6. Control ambiental de plagues.
Article 6

Documentació i identificació
1. Tots els locals comercials hauran de dis-

posar d�un Llibre-Registre on constin les
dades exigides per la normativa reguladora

del Registre de Nuclis Zoològics, d�acord
amb allò establert a l�article 38 de la Llei de
Protecció dels Animals, on haurà de fer-se
constar, així mateix, les entrades i sortides
d�animals de la botiga.

2. A tots els establiments haurà de
col·locar-se, en un lloc visible des del carrer,
un cartell indicador del número de Registre
de nucli zoològic i el telèfon de la Guàrdia
Urbana per a supòsits de sinistre o emergèn-
cia. Aquest últim requisit no serà obligatori
quan l�establiment tingui un servei perma-
nent de vigilància o control.

CAPÍTOL 2

CONDICIONS RELATIVES ALS ANIMALS

Secció 1. De l�objecte de l�activitat
comercial

Article 7

Animals objecte de l�activitat comercial
1. Llevat de les mascotes pròpies, a l�esta-

bliment comercial només pot haver-hi ani-
mals destinats a la venda.

2. A l�hora de vendre un animal es donarà
preferència a aquells que, pertanyent a la
mateixa espècie, hagin estat criats en captivi-
tat sobre els que provinguin de captures. En
el llibre de registre d�entrades i sortides de
cada establiment haurà de deixar-se constàn-
cia del compliment d�aquesta preferència.

3. La venda d�animals potencialment peri-
llosos haurà de complir els requisits previstos
a la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre,
de Règim Jurídic de la Tinença d�Animals
Potencialment Perillosos, la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos
potencialment perillosos i l�Ordenança gene-
ral del medi ambient urbà de Barcelona. L�in-
compliment d�aquests requisits podrà com-
portar la incautació i dipòsit de l�animal fins
la regularització de la situació, sens perjudici
de les sancions que hi puguin recaure.

4. Els animals de fauna salvatge i/o perillo-
sa només poden ser venuts si el Nucli Zoolò-
gic del titular està sota el control del Comitè
de Fauna Salvatge i Perillosa de la Generali-
tat de Catalunya i el destinatari de l�animal
reuneix els requisits especificats en la legisla-
ció de la Comunitat de residència. A aquests
efectes, serà necessària l�exhibició d�un certi-
ficat acreditatiu expedit per l�Administració
competent.

5. La importació d�animals per a la venda
és permesa només a aquelles empreses que
disposin de les instal·lacions exigides per a
l�aclimatació i ha de constar en el llibre de
registre si es tracta d�animals criats en capti-
vitat o salvatges.

6. Els animals s�han de vendre desparasi-
tats i lliures de tota malaltia.

7. Els particulars que no tinguin les autorit-
zacions pertinents no podran ofertar animals
mitjançant anuncis de qualsevol tipus.
Article 8

Venda d�articles complementaris
1. A més dels animals, els locals comer-

cials sotmesos a la present Ordenança poden
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vendre articles relacionats amb els animals
inclosos en l�àmbit d�aplicació de la present
Ordenança, com gàbies, aquàriums, jogui-
nes, sorra i altres objectes similars.

2. Aquests articles han de ser exposats per
grups d�animals i hauran de portar rètols
identificatius, junt amb la informació relativa
a la seva finalitat i forma d�utilització.
Article 9

Venda de productes per a l�alimentació dels
animals

1. Als establiments regulats per aquesta
Ordenança, també poden posar-se a la venda
productes per a l�alimentació dels animals
que s�hi comercialitzen. Aquests productes
hauran de localitzar-se separadament dels
enunciats a l�article anterior.

2. Els productes destinats a l�alimentació
dels animals han de portar data de caducitat i
s�han de renovar periòdicament per a evitar
que es malmetin o esdevinguin impropis per
l�alimentació animal.

3. Es prohibeix la venda de menjar sense
envasar en origen.

4. En el supòsit que s�ofereixin a la venda
productes alimentaris vius envasats, també
s�ha de fer constar la data d�envasament i
caducitat.
Article 10

Prohibició de regalar animals
Els animals objecte de la present Orde-

nança no poden ser objecte de regal o sor-
teig, rifa o promoció, ni poden ser lliurats
com a cap tipus de premi, obsequi o recom-
pensa.
Article 11

Manteniment dels animals als establiments
1. Els animals es mantindran en adequades

condicions de salut i higiene, i sota la res-
ponsabilitat d�un servei veterinari. Les dades i
signatura del servei veterinari responsable
han de constar al Llibre-Registre.

2. Els animals han de col·locar-se a una
distància no inferior a 1 metre de l�accés a
l�establiment, i en tot cas han de ser ubicats
en zones en que no puguin ser molestats.

3. Està prohibida l�exposició d�animals a
l�aparador dels establiments.

4. Fora de l�horari comercial, els establi-
ments han de tenir les persianes baixades per
a protegir els animals.

5. La manipulació dels animals s�ha d�e-
fectuar en zones de l�establiment adequades
a tal efecte i per part de personal que hagi
superat els cursos a que fa referència l�article
16 d�aquesta Ordenança.

6. Els establiments hauran de disposar de
productes alimentaris en perfecte estat de
conservació per atendre les necessitats de les
espècies animals que es tenen a la venda.
Article 12

Condicions dels habitacles
1. Els habitacles han de situar-se de mane-

ra que els animals que hi hagi a cada habita-
cle no puguin ser molestats pels que es tro-
ben als altres habitacles. Si uns habitacles

estan situats damunt d�altres es prendran
mesures per a impedir que es comuniquin els
residus orgànics sòlids o líquids generats per
aquests.

2. El nombre d�animals de cada habitacle
estarà en funció de la seva capacitat i del
tipus d�animal a allotjar.

3. Dins de cada habitacle, ha d�existir un
lloc adequat per a què els animals puguin
amagar-se quan ho necessitin.

4. Tots els habitacles hauran de disposar
d�un recipient pel subministrament d�aigua
potable. Així mateix, el menjar es dipositarà
sempre en menjadores i l�aigua en abeura-
dors situats de manera que no puguin ser
fàcilment embrutades. Els recipients hauran
de ser de material de fàcil neteja.
Article 13

Neteja dels habitacles
1. Els habitacles i els animals es netejaran

amb la freqüència que especifiqui la memò-
ria d�instal·lació realitzada per un facultatiu
adient.

2. Les deixalles es situaran en contenidors
de tancament hermètic que impedeixin
l�accés d�insectes o rates. Quan es tracti de
cadàvers d�animals, hauran de ser dipositats
en un recipient o contenidor de tancament
hermètic pel seu trasllat a centres d�elimina-
ció autoritzats.
Article 14

Dades identificatives dels animals
1. A cada un dels habitacles hi ha de figu-

rar una fitxa en la que consti el nom comú i
científic de l�animal, amb la finalitat de facili-
tar que els possibles compradors disposin
d�àmplia informació sobre els animals a
adquirir.

2. Sens perjudici del que disposa l�apartat
anterior d�aquest article, cada establiment ha
de disposar de fitxes, agrupades per famílies,
en les que constin les característiques dels
animals que s�hi allotgin i, en particular, les
següents:

a) Mida màxima que pot assolir l�animal
adult.

b) País i zona d�origen de l�animal i àrea
de distribució de l�espècie.

c) Particularitats alimentàries.
d) Tipus i dimensió de la instal·lació ade-

quada, amb indicació dels elements accesso-
ris recomanables.

e) Particularitats i incompatibilitats de les
espècies.

f) Indicacions essencials per al seu correc-
te manteniment.

g) Procedència de l�animal, fent constar si
ha estat criat en captivitat o ha estat objecte
de captura.
Article 15

Espais reservats per a animals en procés
d�adaptació i malalts

1. Els establiments han de tenir un espai
reservat per als animals que siguin en procés
d�adaptació i un altre pels animals malalts.

2. Els animals que pateixin alguna malaltia
han de ser posats en quarantena a l�espai

habilitat a tal efecte i sotmesos a l�oportú
control del Servei Veterinari al que l�establi-
ment estigui adscrit. En aquests casos, els
seus habitacles hauran de ser netejats i desin-
fectats diàriament.
Article 16

Personal dels establiments
1. El personal que presti serveis en els

establiments destinats a la venda d�animals
objecte de la present Ordenança han de
mantenir les condicions d�higiene i neteja
personals adients.

2. El personal que presti serveis en establi-
ments de venda d�animals ha d�acreditar la
seva capacitació mitjançant la superació de
cursos específics. El contingut d�aquests cur-
sos, els requisits i les condicions dels matei-
xos seran els que s�especifiquin mitjançant
Decret d�Alcaldia o de la Comissió de
Govern.
Secció 2. Del lliurament dels animals venuts

Article 17

Comprovants de compra
1. Amb caràcter previ a la formalització de

la compra-venda el comprador haurà de sig-
nar per duplicat una còpia de la fitxa a que fa
referència l�article 14.2, com a document
acreditatiu que coneix, entén i accepta les
condicions de manteniment que requereix
l�animal, lliurant-se una còpia del mateix al
venedor i romanent l�altre en mans del vene-
dor.

2. Així mateix, quan es formalitzi una
compra-venda, el venedor lliurarà un docu-
ment acreditatiu de la transacció, en el qual
hauran de constar els següents extrems rela-
tius a l�animal objecte de la mateixa:

a) Espècie.
b) Raça i varietat.
c) Edat i sexe, si és fàcilment determinable.
d) Codi d�identificació requerit per la legis-

lació vigent i senyals somàtiques d�identifica-
ció.

e) Procedència de l�animal.
f) Nom de l�anterior propietari, si escau.
g) Número de l�animal en el Llibre-Regis-

tre del comerciant.
h) Número de nucli zoològic del venedor

i, si escau, del comprador.
i) Controls veterinaris a que ha de sotme-

tre�s l�animal venut i periodicitat dels matei-
xos.

j) Responsabilitat civil del venedor en cas
d�evicció i obligació de sanejament de con-
formitat amb la normativa vigent en aquesta
matèria. L�existència d�un servei veterinari
dependent de l�establiment que atorga certifi-
cats de salut per a la venda dels animals no
eximeix el venedor de responsabilitat davant
malalties d�incubació no detectades en el
moment de la venda.

3. En el supòsit que es vengui un animal
pertanyent a una de les espècies compreses
en algun apartat del Reglament CE/338/97
del Consell de 9 de desembre de 1996 relatiu
a la protecció d�espècies de la fauna i flora
silvestres mitjançant el control del seu
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comerç, o norma que el substitueixi, el docu-
ment a que fa referència l�apartat anterior
haurà de detallar el número i les dades exigi-
des per la normativa reguladora del comerç
d�aquests animals.

4. El comprador dels animals està obligat a
conservar aquest document acreditatiu de la
procedència de l�animal.

5. Quan escaigui, amb l�animal es lliurarà
un document acreditatiu de les pràctiques
profilàctiques a que hagin estat sotmesos,
que variaran en funció del tipus d�animal de
què es tracti. Aquest document haurà de ser
subscrit pel facultatiu veterinari que les hagi
practicades.

6. Quan els animals es comercialitzin en
lots, al número de lot s�afegirà un altre núme-
ro corresponent a cada un dels animals que
ho composen.
Article 18

Condicions de lliurament dels animals
1. Els animals han de ser lliurats als com-

pradors en les condicions que millor garan-
teixin la seva seguretat, higiene i comoditat i
en perfecte estat de salut. En tot cas, el lliura-
ment dels animals haurà de realitzar-se en les
condiciones fixades als Annexos de la pre-
sent Ordenança.

2. Tots els establiments hauran de complir
tots els requisits sectorials o d�altre naturalesa
que siguin aplicables a l�activitat comercial
en virtut de la Llei sobre Comerç Interior o
d�altres disposicions legals o reglamentàries.

TÍTOL III

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA
VENDA D�ANIMALS EN ESTABLIMENTS
COMERCIALS

Article 19

Condicions especials de les botigues de
petits mamífers

1. Les gàbies han d�estar construïdes de
material que no puguin ser rossegats pels ani-
mals.

2. A la gàbia s�instal·larà qualsevol ele-
ment que pugui substituir els caus on viuen
els animals en estat de llibertat així com
material per rossegar.

3. Per tal de mantenir el ritme dia/nit d�a-
quests animals cal que les instal·lacions
comptin amb llum orientador, espais enfos-
quits i intensitat lluminosa adient a cada
espècie.
Article 20

Gats i gossos
1. La botiga disposarà d�un mínim de dos

exemplars cadells. L�edat mínima ha de ser
de 8 setmanes. No romandran al punt de
venda durant un període de temps superior a
3 setmanes, excepte en aquells casos en que
les condicions de manteniment i maneig
garanteixin l�exercici i socialització diaris
necessaris per a cada espècie i edat. En
aquest cas, el temps màxim que romandran a
la botiga no superarà els tres mesos seguits.

2. Per tal d�assegurar-ne l�adequada socia-

lització d�aquests animals, la botiga disposarà
per a cada espècie animal que tingui a la
venda d�un programa de socialització especí-
fic elaborat per un veterinari, amb les situa-
cions més habituals que requereixi la seva
convivència com a animals de companyia.
Aquesta socialització comprendrà necessària-
ment la pràctica de jocs i el contacte directe
dels cadells per part de les persones que esti-
guin a la seva cura i amb altres animals de la
seva espècie.

3. A les instal·lacions de les botigues no
s�han de barrejar caràcters incompatibles ni
grandàries diferents, les botigues han de
comptar amb els medis que es concreten a
l�annex i cada departament disposarà d�un
amagatall per a que els animals es puguin
refugiar.

4. Les botigues no oferiran animals que
provinguin de la cria particular o de criadors
que no disposin de les autoritzacions perti-
nents per dur a terme l�activitat de cria i
venda d�animals. Aquests animals així com
els que provinguin d�associacions de protec-
ció animal, podran ser ofertats sempre que
disposin de la corresponent avaluació vete-
rinària del seu estat sanitari i comportamental
i que el responsable de la cria particular s�ha-
gi registrat com a tal en el registre de nuclis
zoològics.

5. Tots els gossos i gats hauran d�estar
identificats amb qualsevol dels sistemes esta-
blerts per la llei en el moment de produir-se
la venda.
Article 21

Aus d�ornamentació
1. Només es poden socialitzar entre elles

espècies de mides similars i que s�avinguin
les unes amb les altres.

2. Els animals han de tenir un lloc fosc que
els permeti la possibilitat d�aïllar-se.

3. Les gàbies compliran les condicions
següents:

a) Han d�estar situades en llocs clars i amb
circulació d�aire.

b) Les de superfície fins 1 m2 han de tenir
una cara, com a mínim, que no permeti l�ob-
servació.

c) El material de l�enreixat no pot estar
robinat. La seva amplada i solidesa s�ha d�a-
justar a les dimensions de les aus que conté.

d) El recobriment del terra ha de ser ade-
quat a cada espècie. No està permesa la uti-
lització de sorra mineral per a gats.

e) Les barres de suspensió no han de ser
metàl·liques i han de tenir diàmetres adaptats
a les mides dels animals. Hi hauran dos
barres intercanviables com a mínim.

f) Les aus han de tenir la possibilitat de
banyar-se o, altrament, han de ser ruixats.
Article 22

Peixos d�aquari
1. Aquestes botigues han de tenir en un

lloc destacat un aquàrium que serveixi de
model d�instal·lació correcta en funció del
biotop dels peixos que alberga. Els aquàriums
a la venda podran estar proveïts de sorra,
plantes i roques. Així mateix podran estar

desproveïts d�aquests materials i tenir el fons
opac sempre que mantinguin els paràmetres
fisico-químics que necessiti cada espècie.

2. El canvi de l�aigua de l�aquàrium ha
d�estar en funció de la necessitat de manteni-
ment dels paràmetres fisico-químics que
necessiti cada espècie.

3. Els peixos han de ser alimentats amb la
periodicitat que requereixi cada espècie i de
la forma més variada possible.

5. S�estableixen les següents prohibicions:
a) No es poden oferir peixos injectats arti-

ficialment ni mutilats amb finalitats comer-
cials.

b) No està permesa la venda de peixos
d�aquari que hagin estat capturats amb verí o
material explosiu.

c) Només es poden ajuntar diferents espè-
cies amb altres de similars exigències pel que
fa a la composició de l�aigua, mides i com-
portament.
Article 23

Secció d�amfibis i rèptils
1. Els receptacles hauran de complir els

següents requisits generals:
a) Han d�estar prou assegurats per a que

cap animal pugui tombar-los.
b) Únicament serà transparent la part fron-

tal, la resta de costats i el sostre han de ser
opacs.

c) S�efectuarà una neteja general sempre
que es vulgui canviar l�espècie allotjada i una
neteja i desinfecció integrals cada tres mesos.

d) Han de tenir refugis per a que els ani-
mals allotjats puguin amagar-se. Contindran
animals de la mateixa espècie o d�espècies
compatibles, de mides similars (30% màxim
de diferència) i no agressius entre ells.

e) Hauran d�estar proveïts de tanca de
seguretat per a impedir qualsevol manipula-
ció.

f) La il·luminació s�ha d�efectuar amb siste-
mes d�ampli espectre, i banys d�UVA per els
animals que ho requereixin.

2. Els receptacles hauran de complir els
següents requisits d�aigua, aire i calefacció.

a) Aquàriums: S�ha de canviar, com a
mínim, 1/2 volum d�aigua setmanalment; per
a la ventilació tindran una reixeta a la tapa i
difusor d�aire i, com a calefacció, disposaran
d�un escalfador intern aïllat de qualsevol
contacte amb els animals.

b) Aquàterrariums: S�ha de canviar, com a
mínim, 1/2 volum d�aigua setmanalment; per
a la ventilació disposaran de reixeta a la tapa
i/o al lateral i un difusor d�aire a la part aquà-
tica. Com a calefacció disposaran d�un escal-
fador d�aigua i d�una estora tèrmica per a la
part terrestre segons la mida del recipient.

c) Terrariums: Disposaran d�un o dos
cubells de material no plàstic per a l�aigua;
dues reixetes situades de forma oposada en
les parts davantera i darrera; i estora tèrmica
situada fora del terrarium o cable escalfador
del terra situat sota el substrat, o qualsevol
altre sistema de calefacció de provada eficà-
cia.

3. L�alimentació ha de ser variada. Les
proteïnes, vitamines, glúcids i els comple-
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ments de vitamines, oligoelements, minerals i
calci han d�estar d�acord amb les necessitats
de cada espècie. La introducció de l�aliment
al receptacle s�ha de fer al matí per a les
espècies diürnes i al vespre per a les noctur-
nes i crepusculars. I no s�alimentaran els ani-
mals amb presa viva en presència de públic.
Article 24

Secció d�escorpins i taràntules
1. Cada terrari disposarà d�un petit reci-

pient d�aigua de mida inferior al volum de
l�animal i l�aigua s�ha de mantenir neta i
sense clor.

2. També disposarà d�una bona ventilació
mitjançant una reixa situada a cada lateral
del terrari.

3. S�ha de mantenir una zona del terrari
humida i una altra seca per a que els animals
puguin triar. En el supòsit d�espècies tropi-
cals, la zona humida s�ha de polvoritzar dià-
riament.

4. Cal emprar una llàntia d�infraroigs per a
la calefacció ambiental i un coixí o cables
calefactors per el substrat. Però s�ha de deixar
un espai del terrari sense escalfar.

5. Els individus joves s�han d�alimentar
cada dos dies i els adults un cop per setma-
na.

TÍTOL IV

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 25

Disposicions generals sobre infraccions i
sancions

1. Constitueixen infraccions administrati-
ves les accions i omissions que contravenen
la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protecció
dels Animals, la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, de Règim Jurídic de la Tinença
d�Animals Potencialment Perillosos, la Llei
10/1990, de 30 de juliol, de Tinença de gos-
sos considerats potencialment perillosos, l�ar-
ticle 129 de la Carta Municipal de Barcelona,
la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina
de mercat i defensa dels consumidors i usua-
ris, l�Ordenança Municipal d�Activitats i d�In-
tervenció Integral de l�Administració Ambien-
tal i la present Ordenança.

2. Les infraccions administratives en matè-
ria de venda d�animals seran sancionades
segons el que disposa la normativa esmenta-
da en l�apartat primer d�aquest article.

3. Seran sancionades per la comissió de
les infraccions al·ludides en el paràgraf ante-
rior, les persones físiques o jurídiques que
resultin responsables de les mateixes, encara
que sigui a títol de mera inobservança.

4. Els actes i les omissions tipificades en
les diferents legislacions sectorials es poden
sancionar independentment, llevat que s�a-
preciï identitat de subjectes, fets i fonaments.
En aquest darrer supòsit s�aplicarà el règim
que sancioni amb major intensitat, gravetat o
severitat la conducta de la que es tracti.
Article 26

Infraccions i sancions en matèria de

protecció dels animals
1. Són infraccions lleus les accions o omis-

sions següents:
a) La no possessió o possessió incompleta

d�un arxiu amb les fitxes clíniques dels ani-
mals objecte de vacunació i/o tractament
obligatori.

b) La venda d�animals de companyia als
menors de catorze anys i a incapacitats sense
l�autorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o la custòdia.

c) La donació d�un animal de companyia
com a premi o recompensa.

d) La tinença, el tràfic o el comerç d�espè-
cies de la fauna salvatge no autòctona que no
estiguin protegides per cap conveni, si no es
posseeix la documentació exigida.

e) La tinença, el tràfic o el comerç d�espè-
cies, o dels ous i les cries d�aquestes, incloses
en l�Annex 2 amb la categoria D de la Llei de
Protecció dels Animals.

f) La venda de parts de les espècies prote-
gides incloses a l�Annex 2 amb la categoria D
o dels productes obtinguts a partir d�aquestes
espècies.

2. Són infraccions greus:
a) El manteniment dels animals sense l�ali-

mentació necessària i/o en instal·lacions ina-
dequades des del punt de vista higiènico-
sanitari.

b) L�esterilització, la pràctica de mutila-
cions i el sacrifici dels animals sense control
veterinari o en contra de les condicions i
requisits establerts per la Llei de Protecció
dels Animals.

c) La no possessió o la possessió incom-
pleta del Llibre-registre que ha de portar cada
establiment.

d) La no vacunació i/o la no realització de
tractaments obligatoris als animals.

e) La tinença, el tràfic o el comerç d�espè-
cies, o dels ous i les cries d�aquestes, de la
fauna no autòctona declarades protegides per
tractats i convenis internacionals vigents a
l�Estat espanyol, si no posseeixen la docu-
mentació exigida.

f) La tinença, el tràfic o el comerç d�espè-
cies, o dels ous i les cries d�aquestes, incloses
a l�Annex 2, Categoria C de la Llei de Protec-
ció dels Animals.

g) La venda de parts de les espècies prote-
gides incloses en l�Annex 2 amb la categoria
C o productes obtinguts a partir d�aquestes
espècies.

h) La venda ambulant d�animals de com-
panyia i d�altres tipus d�animals fora de mer-
cats i fires legalitzades.

3. Són infraccions molt greus:
a) La venda, la tinença, el tràfic o el

comerç d�espècies, o dels ous i les cries d�a-
questes o de qualsevol part o producte obtin-
gut de les espècies de la fauna no autòctona
declarades altament protegides o en perill
d�extinció per tractats i convenis internacio-
nals vigents.

b) La tinença, el tràfic o el comerç d�espè-
cies, o dels ous i les cries d�aquestes, incloses
a l�Annex 2 amb les categories A i B, de la
Llei de Protecció dels Animals.

c) La venda de parts de les espècies prote-
gides incloses a l�Annex 2 amb les categories
A i B de la Llei de Protecció d�Animals o dels
productes obtinguts a partir d�aquestes espè-
cies.

d) El maltractament i les agressions físiques
als animals.

e) L�abandó d�un animal de companyia.
f) L�incompliment de l�obligació de vendre

els animals desparasitats i lliures de tota
malaltia.

4. Les infraccions en matèria de protecció
d�animals es sancionaran amb multes de les
quanties següents:

a) Les infraccions lleus entre 60,10 i
300,51 EUR.

b) Les infraccions greus, entre 300,52 i
1.502,53 EUR.

c) Les infraccions molt greus, entre
1.502,54 i 15.025,30 EUR.

5. La imposició de la multa pot comportar
el comís dels animals objecte de la infracció.

6. La comissió de la infracció molt greu
prevista a l�epígraf f de l�apartat tercer d�a-
quest article, pot comportar el tancament de
les instal·lacions, els locals o establiments.
Article 27

Infraccions i sancions en matèria de comerç
interior, disciplina de mercat i defensa dels
consumidors i usuaris

1. Constitueixen infraccions en matèria de
disciplina de mercat i protecció i defensa
dels consumidors i usuaris, a la Llei 1/1990,
de 8 de gener, així com al Decret 108/1997,
de 29 d�abril, o normes que les substitueixin.

2. Les infraccions a què fa referència el
paràgraf anterior, es sancionaran de confor-
mitat amb allò previst amb les disposicions
legals que s�hi esmenten
Article 28

Infraccions i sancions en matèria d�animals
potencialment perillosos

Les infraccions relacionades amb la com-
pra-venda d�animals potencialment perillosos
i, en particular, de gossos que mereixin
aquest mateix qualificatiu es sancionaran d�a-
cord amb allò que estableixen la Llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, i la Llei catala-
na 10/1999, de 30 de juliol.
Article 29

Infraccions i sancions en matèria d�activitats
i d�intervenció integral de l�administració
ambiental

1. Constitueixen infraccions administrati-
ves susceptibles de sanció municipal les
accions i les omissions que contravenen les
obligacions, deures, càrregues i prohibicions
que estableixen la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l�Admi-
nistració ambiental, les normes que la desen-
volupen, i l�Ordenança Municipal d�Activi-
tats i d�Intervenció Integral de l�Administració
Ambiental.

2. Les infraccions relatives a l�activitat es
sancionaran de conformitat amb allò que dis-
posa l�Ordenança Municipal esmentada.
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Article 30

Infraccions i sancions específiques d�aquesta
Ordenança

1. Constitueixen infraccions administrati-
ves greus les accions o omissions que vulne-
rin les normes d�aquesta Ordenança i que no
siguin tipificades en cap de les Lleis esmenta-
des a l�apartat primer de l�art. 26.

2. Les infraccions a què fa referència el
paràgraf anterior, es sancionaran amb multa
fins a 901,52 EUR.
Article 31

Clausura de l�activitat
1. Sens perjudici del que disposa l�article

següent, quan la imposició de les sancions a
què fa referència l�article 37, obeeixi a la
manca de llicència municipal per tal de
poder exercir l�activitat, o a l�incompliment
de les condicions de la llicència o de qualse-
vol altre requisit normatiu necessari per tal de
poder posar en marxa o mantenir en funcio-
nament l�activitat de què es tracti, la imposi-
ció de la sanció vindrà acompanyada de l�or-
dre de clausura de l�activitat dictada per l�Al-
caldia, la qual es portarà a terme i es man-
tindrà fins que els interessats no hagin legalit-
zat la situació, si això és possible.

2. Aquesta mesura específica no tindrà
caràcter sancionador i serà la conseqüència
necessària del restabliment de la prohibició
legal d�exercir activitats sense títol habilitant
idoni o sense subjectar-se als requisits deter-
minats per la Llei.
Article 32

Mesures cautelars específiques
1. En el cas de les activitats que s�exercei-

xin sense disposar de la llicència preceptiva,
incomplint les condicions de la mateixa, o de
qualsevol altre requisit normatiu necessari
per tal de poder posar en marxa o mantenir
en funcionament l�activitat de què es tracti,
l�Ajuntament, si constata el risc d�una afecció
greu al medi ambient, la seguretat o la salut
pública, pot ordenar, en la tramitació del
procediment sancionador, la suspensió de
l�activitat fins que s�hagi obtingut el títol
habilitant corresponent.

2. Si el risc constatat fos greu i imminent,
la suspensió cautelar de l�activitat podrà ser
acordada de forma immediata i provisional,
havent-se de confirmar o aixecar la mesura
adoptada un cop escoltat el titular de l�activi-
tat. Als anteriors efectes, l�ordre de suspensió,
sens perjudici de ser immediatament executi-
va, vindrà acompanyada de l�obertura d�un
tràmit d�audiència i vista.

3. L�Ajuntament també pot imposar multes
coercitives amb la quantia màxima de 601
EUR, i amb un màxim de tres de consecuti-
ves.

4. Quan la clausura de l�activitat es derivi
d�un expedient autònom no sancionador, la
mesura cautelar de suspensió de la dita acti-
vitat es subjectarà als mateixos tràmits i
requisits que es recullen en aquest article.

5. La mesura cautelar de suspensió de l�ac-
tivitat, adoptada en virtut d�aquest article, es

mantindrà fins que el titular no hagi obtingut
la llicència o l�autorització que correspongui,
amb independència del procediment sancio-
nador i de la seva resolució.
Article 33

Procediment administratiu sancionador
1. El procediment sancionador serà el que

amb caràcter general tingui establert l�Ajunta-
ment de Barcelona.

2. Supletòriament, serà d�aplicació el pro-
cediment administratiu sancionador regulat
per als òrgans de l�Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya en el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, o norma que el substituei-
xi i, en el seu cas, el que reguli la legislació
de l�Estat.

3. Sens perjudici d�altres interessats, les
associacions de protecció i defensa dels ani-
mals tenen la condició d�interessades en els
procediments administratius sancionadors
sempre que hagin formalitzat la comparei-
xença en aquests procediments administra-
tius.
Article 34

Comís dels animals
1. L�Ajuntament pot comissar els animals

objecte de protecció sempre que hi hagi indi-
cis racionals d�infracció del que disposa
aquesta Ordenança.

2. La durada del comís serà fins que per-
durin les circumstàncies que l�han determi-
nat. Un cop finalitzat el comís, l�animal
podrà ser retornat al propietari o esdevenir
propietat de l�Administració, la qual el pot
cedir a institucions zoològiques o de caràcter
científic, retornar-lo al país d�origen, diposi-
tar-lo en centres de recuperació o alliberar-lo
al medi natural, si es tracta d�una espècia
autòctona.

3. Si el dipòsit perllongat dels animals
comissats és perillós per a llur supervivència
o els pot comportar patiments innecessaris,
l�Administració haurà de decidir la seva des-
tinació.

4. Les despeses ocasionades pel comís i
les actuacions relacionades seran a càrrec del
causant de les circumstàncies que l�han
determinat.
Article 35

Competència
1. En matèria de protecció d�animals, l�A-

juntament pot instruir els procediments admi-
nistratius sancionadors i elevar-los a l�autori-
tat competent per a què els resolgui llevat
que l�Ajuntament els pugui resoldre en cas de
delegació.

2. En matèria de disciplina de mercat i
protecció i defensa dels consumidors i usua-
ris, l�Alcalde pot imposar sancions de multa
fins a 6.010�12 EUR.

3. En matèria de venda de gossos poten-
cialment perillosos la competència per impo-
sar sancions és de l�Alcalde.

4. En matèria d�intervenció integral de
l�Administració ambiental, la competència
per imposar sancions és de l�Alcalde.

5. En matèria de les infraccions específi-

ques d�aquesta Ordenança, la competència
per imposar sancions és de l�Alcalde.

6. L�Alcalde pot delegar o desconcentrar
les seves competències d�acord amb allò que
preveu l�article 13.2 de la Carta Municipal.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Adaptacions funcionals
Els establiments de venda d�animals que

estiguin en funcionament o que ja haguessin
presentat la sol·licitud de llicència d�obertura
d�establiment a l�entrada en vigor d�aquesta
Ordenança disposaran d�un termini de sis
mesos, a comptar des de l�endemà de l�entra-
da en vigor de la mateixa, per a realitzar les
adaptacions de caràcter funcional que siguin
necessàries als mateixos.
Segona

Adaptacions estructurals
Les adaptacions de caràcter estructural

que hagin de realitzar-se en els establiments
de venda d�animals, com a conseqüència de
les prescripcions d�aquesta Ordenança, es
podran executar en el termini màxim de 18
mesos, a comptar des de l�endemà de l�entra-
da en vigor de la mateixa.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Venda d�animals a les Rambles
El contingut d�aquesta Ordenança no afec-

tarà els establiments d�animals de les Ram-
bles, que es regiran per l�Ordenança de Mer-
cats o norma municipal que substitueixi la
regulació que al respecte s�hi conté.
Segona

Modificació de l�Annex
Mitjançant Decret d�Alcaldia o de la

Comissió de Govern es podrà revisar l�Annex
d�aquesta Ordenança per a adaptar-ho a les
modificacions de tipus tècnic que es puguin
produir en tot allò referent a les condicions
específiques de manteniment dels animals.
Tercera

La present Ordenança entrarà en vigor
l�endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

ANNEX A L�ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE LA VENDA D�ANIMALS

SECCIÓ DE PEIXOS D�AQUARI

1. S�ha de col·locar en un lloc ben visible i
en caràcters fàcilment llegibles, un taulell
amb la llista dels paràmetres més importants
de l�aigua. (Valors bàsics d�aigua dolça i
aigua salada).

2. S�ha de vigilar constantment l�estat de
salut dels peixos. S�ha de conèixer les princi-
pals malalties dels peixos, així com els símp-
tomes visibles d�aquestes. El peixos morts
s�han de separar de les instal·lacions de
venda. Els peixos malalts s�han d�excloure de
la venda i se�ls hi ha de buscar un altre
emplaçament. Els peixos que quedin a l�a-
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quari de venda han de tenir senyalitzades les
seves conques respectives.

3. A cada aquari s�hi ha d�instal·lar un sis-
tema segur de tapa amb el fi d�evitar que cap
peix pugui saltar fora del recipient.

4. Cada aquari ha d�estar connectar amb
un filtre que faciliti els valors de l�aigua con-
venientment per a cada espècie. Es recomana
els filtres individuals als de blocs. Els filtres
centrals només són acceptables sota la condi-
ció que siguin oferts peixos amb les mateixes
necessitats excepcionals de paràmetres de
l�aigua (ej. Només llac de Tanganika o només
llac Malawi, etc).

5. Tos els aquaris han de reproduir les
temperatures d�acord amb les necessitats de
cada espècie en el seu hàbitat natural. (regu-
larment entre 24 i 26ª C). S�ha d�ajustar les
temperatures de manera que divergeixin d�a-
questes. (ej: > 25º C para los Diskus, escala-
res. Betta ssp. I < 25ºC en el caso de Badis
badis, diferents tipus de Corydoras, etc. Si la
temperatura de la sala fos superior als 25º ha
de poder-se baixar la temperatura de l�aigua,
en especial als peixos d�aigua freda i/o de
proveir-lis oxigen. La temperatura de l�aigua
s�ha de poder llegir constantment en tots els
recipients.

6. Tots els aquaris han d�estar il·luminats
com mínim 10 hores, tant els dies feines com
els festius. La il·luminació no ha d�enlluernar.
La llum ha de ser suau en el cas que hi hagi
varies espècies mitjançant mesures adequa-
des (ex. filtre de turba, plantes aquàtiques).

7. S�ha de canviar l�aigua de cada aquari
amb la freqüència necessària per tal que els
paràmetres siguin els adequats als biotops
d�origen de les espècies que continguin.
També s�ha de disposar d�instal·lacions, mit-
jans i coneixements que possibilitin la prepa-
ració de l�aigua i l�ajustament dels paràme-
tres indicats.

8. Només és permesa la importació directa
de peixos quan es pugui exhibir a la clientela
el comprovant de tenir unes instal·lacions de
quarantena aïllades i els corresponents conei-
xements sobre l�aclimatació de les espècies
singulars.

9. Les densitats que s�especifiquen no han
de ser ultrapassades a les instal·lacions de
venda:

- Peixos petits fins a una llargada total de 3
cm: màxim 5 cm peix per litre d�aigua.

- Peixos mitjans fins a una llargada de 10
cm: màxim 2 cm peix per litre d�aigua.

- Peixos grans d�una llargada superior als
10 cm: màxim 1 cm peix per litre d�aigua.

10. Particularment, al cas dels peixos
grans, cal que l�aquari sigui com a mínim el
doble d�ample i faci de llarg 5 vegades la
llargada total del peix més gran que hi hagi a
dins (Llargada total = boca final de les aletes
caudals). Al cas de peixos d�esquena elevada,
com ara els escalars i els discos, cal que la
peixera tingui una alçada suplementària de
com a mínim tres vegades l�alçada corporal (
= final de les aletes dorsals - final de les ale-
tes abdominals).

11. Com a màxim es poden mantenir tres
espècies de peixos per aquari, si es que

poden utilitzar diferents espais per nedar (
superficial, central, prefons, fons). En cadas-
cuna de les zones de permanència esmenta-
des poden ser presentades com a màxim
dues espècies.

12. Els peixos només han de ser lliurats en
un nombre que correspongui a la seva natu-
ralesa social, o sigui que, ja de l�assessora-
ment, s�ha de deduir que cal facilitar un
acompanyament adient a l�espècie, per això,
caldrà fer una compra addicional.

13. Els peixos només poden ser despatxats
en bosses de plàstic enfosquides, aïllades tèr-
micament (p.e. amb paper de diari), ben oxi-
genades i amb informacions del transvasa-
ment detallades i escrites al paquet. Al cas
del peixos laberint (anabantoidei), cal tenir
en compte que tinguin suficients reserves
d�aire atmosfèric.

14. Cal considerar les peculiaritats especí-
fiques de l�espècie, que exigeixin una empa-
quetació individual (p.e. la incomunicació
dels silurs cuirassats, l�agressivitat d�alguns
peixos de lluita).

15. Algunes formes de peixos rojos (Caras-
sius auratus) criades en captivitat no són
apropiades per al manteniment en aquaris
d�aigua calenta. Només es socialitzen entre
elles.

16. En la compra de peixos de bassa, espe-
cialment quan es puguin preveure forts can-
vis de temperatura entre les instal·lacions de
l�establiment de venda i la bassa del compra-
dor, el comprador haurà de ser advertit de la
necessitat de dur a terme un progressiu ajus-
tament de temperatura. Aquest advertiment
es pot facilitar a través d�un fullet que serà
lliurat a cada comprador.

17. Només esta permesa la importació de
peixos globus (Fam. Tetraodontidae) i de pei-
xos eriçons d�una llargada corporal màxima
de 15 cm. (espècies d�aigua dolça i d�aigua
marina).

SECCIÓ D�AMFIBIS

18. Aigua
Tots els terraris disposaran d�una cubeta

amb aigua neta.(preferiblement dues i si es
possible no seran de plàstic). El recipient ha
de permetre que l�animal mes gran pugui
introduir-se completament a l�aigua i no per
això dificultar la seva sortida.

La cubeta s�ha de netejar diàriament i l�ai-
gua del seu interior no tindrà cloro i haurà
d�estar plena tot el dia.

En els aquaris i aquaterraris s�ha de can-
viar 1/2 volum d�aigua setmanalment.
19. Aireació

Tots els receptacles tindran una bona ven-
tilació, i s�evitaran corrents d�aire.

Els terraris disposaran de dues reixetes
col·locades de manera oposada, que poden
estar situades a la part inferior davantera i a
la part superior posterior, mai en els laterals.

Els aquaterraris disposaran d�una reixeta
en un lateral i/o a la tapa i d�un difusor d�aire
a la part aquàtica.
20. Calefacció

Els aquaris que requereixin calefacció, dis-
posaran d�un calentador intern, però es pro-
curarà aïllar-lo de manera que cap animal el
pugui tocar.

Els aquaterraris que requereixin calefacció,
poden calentar-se mitjançant un calentador
d�aigua. Si, per les mides del receptacle o per
altres condicions que així ho requereixin, la
part terrestre també necessita una esterilla
tèrmica, aquesta es situarà fora de l�aquate-
rrari.

Els terraris que requereixin calefacció,
poden utilitzar una esterilla tèrmica o un
cable calentador del terra. Aquests sistemes
provoquen la pèrdua d�humitat en el substrat,
per la qual cosa, els terraris amb calefacció
s�han d�humidificar d�una manera més conti-
nuada.

Si s�utilitza esterilla, aquesta es situarà fora
del terrari.

Si s�utilitzen cables, aquests s�hauran de
situar a sota del substrat, situant una tela
aïllant o un material similar, entre el cable i
el substrat, de manera que si l�animal s�ente-
rra, no tingui contacte directe amb el cable.

Tots els sistemes de calefacció es poden
combinar amb illes de llum càlides que s�han
de situar ben protegides dels animals (com a
protecció es pot fer servir mosquitera
metàl·lica) de manera que aquests no puguin
tocar-les directament.

La calefacció es controlarà mitjançant
termòstats.
21. Humitat

El grau d�humitat sempre estarà en concor-
dança amb els diferents tipus de terraris.

En els aquaterraris, l�utilització d�un difu-
sor a la part aquàtica mantindrà uns nivells
adequats d�humitat.

Els terraris, a més de disposar d�una cubeta
d�aigua, s�han de polvoritzar diariament les
vegades que sia necessari per mantenir el
grau d�humitat adequat a cada tipus de terrari
evitant la formació de bassals.

L�ús dels típics higròmetres poden portar a
errors, només els digitals son suficientment
precisos. Es aconsellable disposar d�un d�a-
quests higròmetres digitals per a poder verifi-
car periòdicament l�humitat dels terraris.
22. Il·luminació

La il·luminació no és tant important en els
amfibis com en els rèptils, encara que pot ser
indicada una il·luminació proporcionada pels
tubs fluorescents adequats a les seves neces-
sitats.

Els receptacles que allotgin exemplars
albins o amb falta de pigmentació, no seran
il·luminats de manera directa.
23. Refugis

S�aconsella l�utilització de suro natural, ja
que degut al seu pes lleuger, en cas de caigu-
da es més improbable que s�aixafi algun ani-
mal.
24. Substrat

Es recomana l�ús de substrats d�argila o de
turba i, sobre aquesta base, una capa de
molsa i/o fullam de petit tamany. També s�hi
poden introduir plantes vives amb test.
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L�ús de grava no és apropiat, així com la
gespa artificial i altres plàstics o materials
abrasius son totalment desaconsellats per els
amfibis.
25. Higiene

Es molt important el control periòdic de
l�aspecte extern de l�animal per detectar pre-
maturament possibles enfermetats, sobretot
epidèmiques, com abcessos, males mudes,
etc. en aquest cas s�ha de separar l�animal
afectat del grup i tractar-lo convenientment,
assessorats per un especialista.

L�alta temperatura i l�humitat, poden afa-
vorir l�aparició de floridures o altres fongs,
orígens de nombroses enfermetats, per lo que
la higiene ha de ser òptima.

Els receptacles han de ser revisats diaria-
ment i retirar-se les possibles restes de men-
jar, plantes mortes, etc.

Es durà a terme una neteja general del
receptacle cada cop que s�hi introdueixi una
espècie diferent a la que hi havia anterior-
ment. No passaran més de tres mesos entre
cadascuna de les neteges integrals i desinfec-
cions del receptacle.

Els animals han d�estar en un bon estat de
nutrició i lliures de símptomes que delatin
enfermetat.
26. Quarantena

Els animals suposadament malalts, es
separaran i es mantindran en quarantena, i
els receptacles en que eren allotjats, seran
netejats i desinfectats.

Hi ha d�haver receptacles destinats per la
quarantena situats a fora de les instal·lacions
destinades a la venta per a poder aïllar als
animals malalts i observar els recent arribats.

S�han d�instal·lar de manera que la seva
neteja i desinfecció pugui realitzar-se amb
facilitat i efectivitat.
27. Receptacle

Son apropiats com a material de construc-
ció d�un receptacle per a amfibis: vidre,
matèries sintètiques i materials recoberts de
plàstic, que han de poder ser netejats i desin-
fectats fàcilment.

Tots els receptacles han de ser indepen-
dents per raons de seguretat.
28. Transport post-venta

Els transport sempre dependrà del tipus
d�animal i de la quantitat.

Els amfibis no aquàtics es transportaran
preferiblement en capses o recipients desti-
nats a tal efecte i que disposin de suficients
orificis d�aireació. (Si els orificis es fan
manualment, sempre es faran des de la part
interior del recipient cap a fora, evitant així
que els vorells puguin ferir als animals).

S�assegurarà un grau d�humitat suficient
(un mètode eficaç pot ser agregar un tros
d�esponja mullada encara que altres mètodes
seran vàlids sempre que siguin d�eficàcia pro-
vada).

Els amfibis únicament aquàtics s�han de
transportar sempre dins de l�aigua, preferent-
ment en una bossa de plàstic gruixut, de
tamany suficient, amb 1/3 parts d�aigua i 2/3
parts d�aire i tancada convenientment per

que no disminueixi la càmara d�aire, però en
cas de necessitat, el client la pot obrir i tornar
a tancar per a renovar l�aire. El comerciant
tancarà la bossa a certa pressió perquè
aquesta tingui consistència, però sense ser
excessiva, car podria perjudicar a l�animal.
Aquesta bossa es podria introduir a l�interior
d�un recipient de plàstic impermeable d�una
mida semblant a la bossa. En el defecte de no
incloure recipient de plàstic, s�introduirà en
una segona bossa de plàstic, siguent vàlides
les típiques de nanses.

Per a amfibis aquàtics amb respiració
branquial, pot ser vàlida la introducció de
pastilles d�oxigen.

No és aconsellable introduir animals de
diferents espècies en un mateix recipient, ni
tampoc els que tinguin una diferència de
tamany superior al 30% o siguin agressius.

Després d�una compra, el comerciant ha
d�avisar als clients de la limitació que hi ha
en el temps de transport, que no pot sobre-
passar les 3 hores per a que els animals no
pateixin cap contratemps (calor, fred exces-
siu, falta d�oxigen, lesions, fugues, etc.) recor-
dant que mai se�ls pot deixar exposats al sol.

Durant l�estiu, el calor pot acabar amb la
vida dels amfibis en molt pocs minuts.
29. Animals verinosos

Aquests animals son susceptibles de ser
inclosos en el Capítol I, art. 5.1 de les orde-
nances municipals de venda d�animals, que
diu que �no es podrà vendre al públic en
general animals no domèstics o domesticats
de reconeguda perillositat potencial�. En
aquest cas només es podran vendre amb els
requisits que s�estableixen en l�article 5.2. Tot
i això, cal advertir al comprador de la màxi-
ma toxicitat d�alguns amfibis, tant anurs com
alguns urodels, donat que aquests tenen
alguns dels verins més potents del món ani-
mal.
30. Aquari temperat

Per a amfibis no tropicals i totalment aquà-
tics.

Alguns urodels com: Ambystoma mexica-
num, Siren sp., Amphiuma sp., Necturus sp.,
etc.

Disposaran de:
- Filtre adequat en funció dels litres contin-

guts.
- Difussor d�aire.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura ideal 18/20ºC).
- Reixeta d�aireació.
Mides mínimes per a un Aquari temperat

d�urodels:
50 cm. de llarg, 30 cm. d�ample, 30 cm.

d�alçada i 20 cm. d�alçada a nivell de l�aigua
*. Allotjant un màxim de 6 exemplars de fins
14 cm. el mes gran; o un màxim de 3 exem-
plars de fins a 28 cm. el més gran. (Per a 6
exemplars de 28 cm. el més gran, les mides
de superfície, seran el doble de les exposades
anteriorment).

*Independentment del nombre o tamany
dels animals, l�aquari no serà inferior a
aquestes mides.

31. Aquari tropical
Per a amfibis totalment aquàtics.
Alguns anurs (pípids) com: Pipa sp., Xeno-

pus sp., Hymenochirus sp., Pseudhymenochi-
rus sp., i també algunes espècies de Cecilies
(Gymnophiones) d�hàbits aquàtics com:
Typhlonectes sp.

Disposaran de:
- Filtre adequat en funció dels litres contin-

guts.
- Temperatura regulada entre 23 i 27º C.,

sense variacions diürnes/nocturnes.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri.
- Reixeta d�aireació.
Mides mínimes per a un Aquari Tropical

d�Anurs: 50 cm. de llarg, 30 cm. d�ample, 30
cm. d�alçada de l�aquari i 20 cm. d�alçada
del nivell de l�aigua.* Allotjant un màxim de
4 exemplars de fins a 8 cm. el més gran, o 8
exemplars de fins a 4 cm. el més gran o 2
exemplars de fins a16 cm. el més gran (per a
allotjar 8 exemplars de fins a 8 cm. el més
gran, les mides de la superfícies seran el
doble de les exposades anteriorment).

* Independentment del tamany o el nom-
bre d�animals, l�aquari no serà inferior a
aquestes mides.
32. Aquaterrari temperat

Per a les espècies d�amfibis no tropicals, la
vida dels quals transcorre entre els mitjans
aquàtics i terrestres.

Alguns Anurs com: Bombina sp., o algunes
espècies del gènere Rana. Alguns urodels
com: Cynops sp., Paramesotriton sp., Pachy-
triton sp., Taricha sp., Notophtalmus sp., etc.

Disposaran a la part aquàtica de:
- Un espai d�entre el 50 i el 75% del total

de la superfície de l�aquaterrari.
- Filtre adequat en funció dels litres contin-

guts.
- Difussor d�aire.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura recomenada de 17/19º C.)
- Elements que permetin l�accés fàcil a

terra (pedres, rampa, etc.).
Disposaran a la part terrestre de:
- Un espai entre el 25 i el 50% del total de

la superfície del aquaterrari.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura recomenada 17/19º C.)
- Suficients elements de refugi.
- Reixeta d�aireació.
- Alt grau d�humitat.
Mides mínimes de la part aquàtica de l�A-

quari Temperat: 30 cm. de llarg, 30 cm.
d�ample, 30 cm. d�alçada de l�aquaterrari i
12 cm. d�alçada del nivell de l�aigua*. Allot-
jant un màxim de 8 Anurs de fins a 6 cm. el
més gran, o 4 Anurs de fins a 8 cm. el més
gran. Allotjant un màxim de 8 Urodels de fins
a 12 cm., o 6 Urodels de fins a 15 cm. el més
gran.

*Independentment del nombre o tamany
dels animals, la part aquàtica de l�aquaterrari
no serà inferior a aquestes mides.
33. Aquaterrari tropical

Per a espècies d�amfibis tropicals, la vida
dels quals transcorre entre els medis aquàtic i
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terrestre.
Alguns Anurs com: Pseudis paradoxa,

Pyxicephalus sp., etc. També algunes Ceci-
lies (Gymnophiones), d�hàbits amfibis, com:
Ichthyophis sp., etc.

Disposaran a la part aquàtica de:
- Un espai d�entre el 50 i el 75% del total

de la superfície de l�aquaterrari.
- Filtre adequat en funció dels litres contin-

guts.
- Difussor d�aire.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura regulada dia i nit entre 24 i 27º
C.)

- Elements que permetin l�accés fàcil a
terra (pedres, rampa, etc.).

Disposaran a la part terrestre de:
- Un espai d�entre el 25 i el 50% del total

de la superfície de l�aquaterrari.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura recomenada 23/26º C.)
- Suficients elements de refugi.
- Reixeta d�aireació.
- Alt grau d�humitat.
Mides mínimes de la part aquàtica del

Aquaterrari Temperat: 30 cm. de llarg, 30
cm. d�ample, 30 cm. d�alçada de l�aquaterra-
ri i 12 cm. d�alçada del nivell de l�aigua*.
Allotjant un màxim de 8 anurs de fins a 6 cm.
el més gran, o 4 anurs de fins a 8 cm. el més
gran. Allotjant un màxim de 8 urodels de fins
a 12 cm., o 6 urodels de fins a 15 cm. el més
gran.

*Independentment del nombre i tamany
dels animals, la part aquàtica de l�aquaterrari
no serà inferior a aquestes mides.
34. Terrari humit temperat

Per a espècies d�amfibis no tropicals, la
vida dels quals transcorre en el medi terres-
tre.

Alguns Urodels com: Pseudotriton sp.,
Ambystoma sp., (fase adulta), Aneides sp.,
Plethodon sp., Tylototriton sp., etc. També
alguns Anurs com algunes espècies Norda-
mericanes del gènere Bufo.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura recomenada 15/18º C.)
- Suficients elements de refugi.
- Reixeta d�aireació.
- Alt grau d�humitat.
- Cubeta d�aigua.
Mides mínimes per a un Terrari humit tem-

perat: 50 cm. de llarg, 30 cm. d�ample, 30
cm. d�alçada*. Allotjant un màxim de 8 uro-
dels de fins a 12 cm., o 6 urodels de fins a 15
cm. el més gran. Allotjant un màxim de 8
Anurs de fins a 6 cm. el més gran, o 4 anurs
de fins a 8 cm. el més gran.

*Independentment del nombre i tamany
dels animals el terrari no serà inferior a
aquestes mides.
35. Terrari humit tropical horitzontal

Per a espècies d�amfibis tropicals, la vida
adulta dels quals transcorre en el medi terres-
tre.

Alguns Anurs com: Bufo sp., (espècies no
protegides), Dendrobates sp., Mantella sp.,
Ceratophrys sp., Kaloula sp., Megophrys sp.,

etc. També per a algunes espècies de Cecilies
(Gymnophionas), d�hàbits subterranis, com
Dermophis sp., etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada dia i nit entre 23 i 26º
C).

- Suficients elements de refugi.
- Reixeta d�aireació.
- Alt grau d�humitat.
- Cubeta d�aigua.
- Terra tova /fullaram.
Mides mínimes per a un Terrari humit tro-

pical horitzontal: 50 cm. de llarg, 30 cm.
d�ample, 30 cm. d�alçada*. Allotjant un
màxim de 14 anurs de fins a 2,5 cm., o 2
anurs de fins a 12 cm. el més gran.

*Independentment del nombre o tamany
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
36. Terrari humit tropical vertical

Per a espècies d�amfibis tropicals la vida
adulta dels quals transcorre en el medi arbo-
ri.

Alguns anurs com Phyllomedusa sp., Lito-
ria sp., Agalychnys sp., Hyla sp. (espècies
exòtiques), Rhacophorus s., Centrolenella sp.,
etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura regulada dia i nit entre 22 i 27º
C.)

- Suficients elements per a enfilar-se (plan-
tes tropicals amb o sense test, branques, etc.)

- Reixeta d�aireació.
- Alt grau d�humitat.
- Cubeta d�aigua.
Les mides mínimes per a un Terrari Humit

tropical vertical: 30 cm. de llarg, 30 cm.
d�ample i 50 cm. d�alçada*. Allotjant un
màxim de 18 exemplars d�anurs de fins a 4
cm., o 9 exemplars de fins a 8 cm. el més
gran.

*Independentment del nombre o tamany
dels animals, el terrari no serà inferior a
aquestes mides.

SECCIÓ DE REPTILS

37. Aigua
Tots els terraris disposaran d�una cubeta

amb aigua neta, el recipient ha de permetre
que l�animal més gran pugui introduir-se
completament a l�aigua i no per això dificul-
tar-ne la seva sortida.

La cubeta ha de ser netejada diariament i
l�aigua continguda en el seu interior no tindrà
clor i ha d�estar plena tot el dia.

En els terraris amb animals arboris s�ha de
col·locar a les zones altes algun recipient
amb aigua per aquests animals i un dispositiu
de goteig per a camaleons i altres animals
que només beguin així, polvoritzant la
instal·lació diariament.

Tots els recipients estaran assegurats de
manera que cap animal els pugui tombar.

En els aquaris i aquaterraris, s�ha de can-
viar 1/2 volum d�aigua cada 2 - 3 dies.
38. Aireació

Tots els receptacles tindran una bona ven-
tilació però sempre evitaran corrents d�aire.

Els terraris disposaran de dues reixetes
col·locades de manera oposada. Poden estar
situades a la part inferior davantera i a la part
superior posterior. Mai en els laterals.

Els aquaterraris, disposaran d�una reixeta
el un lateral i/o a la tapa i d�un difussor d�aire
a la part aquàtica.

Els aquaris disposaran de reixeta a la tapa i
d�un difussor d�aire.
39. Calefacció

Els aquaterraris que requereixin calefacció,
poden calentar-se mitjançant un calentador
d�aigua. Si per la mida del receptacle o altres
condicions es requerís una esterilla tèrmica a
la part terrestre, aquesta es situarà fora del
aquaterrari.

Els terraris que requereixin calefacció
poden utilitzar esterilla tèrmica o cable
calentador del terra. Aquests sistemes provo-
quen pèrdua d�humitat del substrat, per la
qual cosa els terraris amb calefacció s�hauran
d�humidificar d�una manera més continuada.

Si s�utilitza esterilla, aquesta es situarà fora
del terrari.

Si s�utilitzen cables, aquests hauran de
situar-se sota el substrat, col·locant una tela
aïllant o material similar, entre el cable i el
substrat, de manera que si l�animal s�enterra,
no tingui contacte directe amb el cable.

Tots el sistemes de calefacció es poden
combinar amb illes de llum càlides que s�han
de situar ben protegides dels animals (com a
protecció es pot fer servir mosquitera
metàl·lica) de manera que aquests no les
puguin tocar directament.
40. Humitat

El grau d�humitat sempre estarà en con-
cordància amb els diferents tipus de terraris.

En els aquaterraris, l�ús d�un difussor a la
part aquàtica o altre sistema que sigui tan
efectiu mantindrà uns nivells adequats d�hu-
mitat.

Els terraris, a més de disposar d�una cubeta
d�aigua, s�han de polvoritzar diariament tan-
tes vegades com sigui necessari per a mante-
nir el grau d�humitat adequat a cada tipus de
terrari.

La utilització dels típics higròmetres poden
portar a error, només els digitals son sufi-
cientment precisos. S�aconsella disposar d�un
d�aquests higròmetres digitals per a poder
verificar periòdicament l�humitat dels terraris.
41. Il·luminació

La il·luminació s�ha de proporcionar per
tubs fluorescents d�ampli espectre, encara
que en el cas dels rèptils, es poden propor-
cionar suplements de radiació ultravioleta
segons les necessitats de cada espècie.

Degut al continu avanç dels sistemes
d�il·luminació per terraris, es convenient
posar-se al dia dels nous sistemes que ens
ofereix el mercat per a millorar la instal·lació.

Es convenient que entre la bombeta d�ul-
travioleta i els animals, no existeixi cap vidre
ja que aquest absorbeix la majoria d�aquests
raigs, encara que tot tipus de focus de llum
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ha d�estar fora de l�abast dels animals i a una
distància prudencial. Si es necessari, es pot
instal·lar un separador de reixa metàl·lica.
42. Refugis

Tots els elements dels refugis han d�estar
fixats per evitar que puguin caure pedres o
altres elements i ferir als animals.
43. Substrat

S�ha d�evitar la grava als aquaris ja que els
animals tenen moltes possibilitats d�ingerir-
les al menjar així com sorra del desert o fangs
molt fins en general per a terraris de molta
humitat ja que s�adhereixen a les extremitats
amb molta facilitat, creant un coixí entre les
falanges dels dits, la qual cosa evita que les
ungles s�erosionin i així les ungles poden
créixer desmesuradament i ser perilloses per
als animals.
44. Higiene

És molt important el control periòdic de
l�aspecte extern de l�animal per a detectar
prematurament possibles enfermetats, sobre-
tot epidèmiques, com abcessos, males
mudes, etc. en aquest cas s�ha de separar l�a-
nimal afectat del grup i tractar-lo convenient-
ment, assessorats per un especialista.

L�alta temperatura i l�humitat, poden afa-
vorir l�aparició de floridures i altres fongs,
orígens de nombroses enfermetats, per la
qual cosa la higiene ha de ser òptima.

Els receptacles han de ser revisats diaria-
ment i retirar-se�n les possibles restes de
menjar, plantes mortes, etc.

Es durà a terme una neteja general del
receptacle cada vegada que s�hi introdueixi
una espècie diferent a la que hi havia ante-
riorment.

No passaran més de 3 mesos entre cadas-
cuna de les neteges integrals i desinfeccions
del receptacle.

Els animals han d�estar en un bon estat de
nutrició i lliures de símptomes que delatin
enfermetats.
45. Alimentació

Els ofidis que comparteixen terrari han de
ser separats a l�hora del menjar, ja que corren
el risc de que dos animals ataquin la mateixa
presa i acabin menjant-se entre sí.

S�han de retirar les preses que no hagin
estat ingerides, ja que el rèptil pot ser atacat
per la nit per la mateixa presa, sobretot en el
cas dels ofidis, que mengen sobretot micro-
mamífers.

S�ha de reposar l�aliment vegetal diaria-
ment i netejar escrupolosament es recepta-
cles que continguin menjar ja que les restes
poden produir una colonització de fongs o
bactèries i provocar infeccions.

L�aliment s�ha d�introduir en el receptacle,
segons les preferències de l�animal, és a dir,
per a les espècies diürnes, s�introduirà al
matí, mentre que per a les espècies nocturnes
i crepusculars, el menjar s�introduirà al ves-
pre.

El comerciant d�animals ha de tenir dispo-
nibles tots els aliments vius necessaris o ha
d�indicar a on es poden adquirir i sabes
assessorar als clients sobre la tinença i con-

servació del menjar viu.
46. Transport post-venda

El transport sempre dependrà del tipus d�a-
nimal i de la quantitat.

Els rèptils petits es transportaran preferible-
ment en sacs, capses o recipients destinats a
tal efecte i que disposin d�orificis d�aireació
suficients (si els orificis es realitzen manual-
ment, sempre es faran des de la part interior
del recipient, cap a l�exterior, evitant així que
els vorells puguin ferir als animals).

Per als rèptils que ho precisin, se�ls assegu-
rarà un alt grau d�humitat.

Els rèptils de tamany mitjà i gran, així com
les tortugues no aquàtiques, hauran de ser
transportats en capses de fusta o pàtic apro-
piades.

No és aconsellable introduir animals de
diferents espècies en un mateix recipient, ni
tampoc els que tinguin uns diferència de
tamany superior al 30% o siguin agressius.

Després d�una compra, el comerciant
haurà d�advertir al client de la limitació que
hi ha en el temps del transport que no deu
excedir les 3 hores per que els animals no
pateixin cap contratemps (calor o fred exces-
siu, manca d�oxigen, lesions, fugues, etc.)
recordant que no se�ls pot deixar exposats al
sol.

En cas de que l�animal sigui molt àgil, s�ha
d�explicar al client com ha d�actuar per a evi-
tar la fuga de l�animal a l�hora de desemba-
lar.

S�ha de desaconsellar la venta d�animals
de difícil manteniment en captiveri a la clien-
tela no experimentada, venent-los només a
persones amb experiència en el manteniment
d�aquests animals.

Si els animals son venuts en estat juvenil,
es recordarà al comprador el tamany a que
els adults poden arribar.
47. Animals perillosos

Els rèptils verinosos o de grans dimensions
son susceptibles de ser inclosos en el Capítol
I, art. 5.1 de les ordenances municipals de
venda d�animals, que diu que �no es podrà
vendre al públic en general animals no
domèstics o domesticats de reconeguda peri-
llositat potencial�. En aquest cas només es
podran vendre amb els requisits que estableix
l�article 5.2.

L�exposició d�aquests animals es realitzarà
a la rebotiga o en algun lloc en que només hi
puguin accedir el personal de la botiga i el
client, i no el públic en general.

Els terraris que allotgin animals perillosos
estaran reforçats i tindran pany de seguretat.

La manipulació dels animals es dura a
terme amb la botiga completament tancada
(portes, finestres, etc.) i en un moment en que
ja no hi puguin entrar clients a l�interior (d�a-
questa manera en cas de fuga, s�evitaran
importants problemes).

El comerciant disposarà del material
necessari per a una manipulació segura dels
animals, inclosos els sèrums necessaris en el
cas d�optar per la venta d�animals verinosos.
48. Aquaris per a tortugues

Per a tortugues d�hàbits totalment aquàtics.
Com: Chelus sp., Lisssemys sp., Trionyx sp.,
Chelydra sp., Macroclemys sp., etc.

Disposaran de:
- Filtre adequat en funció dels litres contin-

guts.
- Termómetre fixe que no sigui de mercuri

(protegit dels animals).
- Temperatura regulada entre 25 i 28º C.

Sense variacions de temperatura diürnes i
nocturnes.

- Allotjant Lissemys o Trionyx, al fons hi
haurà sorra fina d�una capa suficient per a
permetre el seu - l�ensorrament total.

- Nivell de l�aigua adequat a la mida de les
tortugues (que des del fons de l�aquari els
permeti, amb el coll estirat, arribar a la
superfície per respirar).

- Reixeta d�aireació.
Disposaran també d�una pedra o d�un pro-

montori de fàcil accés que els permeti sortir
de l�aigua completament.

Mides mínimes per un aquari de tortugues
(o de la part aquàtica d�un aquaterrari, si s�hi
allotgen, amb les condicions anteriorment
exposades): 50 cm. de llarg, 30 cm. d�ample i
30 cm. d�alçada de l�aquari.

El nombre d�exemplars per aquari pot
variar segons la seva grandària o la dels
exemplars que s�hi allotgin, en tot cas, el
nombre total d�exemplars no serà mai supe-
rior al que, amb l�aquari sec, pugui situar a
totes les tortugues sense superposar-se en 1/5
part del seu fons.

*Independentment del nombre o tamany
dels animals, l�aquari no serà inferior a
aquestes mides.
49. Aquaterrari per tortugues

Per a espècies de tortugues amb hàbits lli-
gats entre els medis aquàtic i terrestre. Com:
Pseudemys sp., Chrysemys sp., Trachemys
sp., Graptemys sp., Clemys sp., Mauremys
sp., etc.

Disposaran a la part aquàtica de:
- Un espai d�entre el 60 i el 80% del total

de la superfície de l�aquaterrari.
- Filtre adequat en funció dels litres contin-

guts.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(protegit dels animals).
- Temperatura regulada dia i nit entre 24 i

28º C., si existís variació de temperatura
entre dia i nit, aquesta no seria mai inferior a
22º C.

- Elements que permetin el fàcil accés a
terra (pedres, rampes, etc.)

El nivell de l�aigua correspondrà aproxi-
madament al doble de la longitud de la clos-
ca de la tortuga més gran.

Disposaran a la part terrestres de:
- Un espai entre el 20 i el 40% del total de

la superfícies de l�aquaterrari.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri.
- La temperatura ambiental de l�aquaterrari

ha de ser semblant a la de l�aigua.
- Reixetes d�aireació.
Sobre la zona terrestre i a una distància de

20 cm. i on no hi puguin arribar les tortu-
gues, es col·locarà una bombeta de 40 W.
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Amb portallànties anti-humitat i UVA.
En tots els casos, la distància entre el nivell

de la terra i el sostre de l�habitacle, sempre
superarà el doble de llargada de la closca de
la tortuga més gran.

Mides mínimes de la part aquàtica de l�a-
quaterrari per tortugues: 30 cm. de llarg, 30
cm. d�ample i 30 cm. d�alçada de l�aquate-
rrari*.

El nombre màxim d�exemplars en aquesta
instal·lació, no superarà mai el nombre d�ani-
mals que ocuparien 2/3 parts de la zona
terrestre si tots els animals estiguessin a la
terra simultàniament i sense superposar-se.

*Independentment del nombre o tamany
dels animals, la part aquàtica de l�aquaterrari
no podrà ser inferior a aquestes mides.
50. Terrari per tortugues

Per a espècies de tortugues d�hàbits prefe-
rentment terrestres la vida adulta de les quals
transcorre en el medi terrestre. Com: Terrape-
ne sp., Gopherus sp., Testudo sp., Agryo-
nemys sp., Pseudotestudo sp., Kinixys sp.,
Malacochersus sp., Asterochelys sp., Geo-
chelona sp., etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(protegit dels animals).
- Temperatura regulada entre 24 i 28º C.

durant el dia, amb una reducció entre 5 i 8º
C. menys durant la nit.

- Reixeta d�aireació.
- Una cubeta d�aigua de fàcil accés i poca

profunditat. El tamany mínim serà un cop i
mig el tamany de la tortuga més gran.

Grau d�humitat adequat segons les espè-
cies contingudes.

A una distància mínima de 20 cm. i a on
mai hi pugui arribar una tortuga, es
col·locarà una llum, calor i radiació UVA
directa.

Mides mínimes d�un terrari de tortugues:
50 cm. de llarg, 30 cm. d�ample i 30 cm.
d�alçada*.

El nombre d�exemplars màxim en un terra-
ri per aquests animals varia segons el tamany
de les instal·lacions i dels exemplars, però en
tot cas, el nombre total de tortugues no serà
mai superior al que col·locant a tots els
exemplars junts, sense superposar-se, no ocu-
pessin més de 1/6 part de la superfície.

*Independentment del nombre o tamany
dels animals, el terrari no podrà ser inferior a
aquestes mides.
51. Aquaterrari per cocodrils

Per a espècies de comerç legal de Coco-
drils, Caimans i Aligators com: Crocodylus
novaeguine, C. johnstoni, C. cataphractus, C.
porosus, C. niloticus, Osteolaemus tetraspis,
Paleosuchus palpebrosus, P. trigonatus, Cai-
man crocodylus i Alligator mississipiensis.

Disposaran a la part aquàtica:
- La zona aquàtica, tindran un espai d�en-

tre el 60 i el 80% del total de la superfície de
l�aquaterrari.

- Filtre adequat en funció dels litres contin-
guts.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(protegit dels animals).

- Temperatura regulada dia i nit entre 26 i
30º C.

- Elements que permeteixin el fàcil accés a
terra.

El nivell mínim de l�aigua serà de 1/2 de la
llargada de l�animal més gran. Disposarà
també d�una zona de poca fondaria (pedra,
rampa, etc.)

Disposarà a la part terrestre de:
- Un espai entre el 20 i el 40% del total de

la superfície.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(protegit dels animals).
- Temperatura ambient regulada entre 25 i

30º C., si existeix variació entre dia i nit,
aquesta no baixarà més de 22º C.

- Reixetes d�aireació.
El receptacle disposarà d�un cadenat o sis-

tema de tanca de seguretat.
Fluorescent d�espectre ampli i bombeta

d�UVA.
La distància entre el nivell de terra o

superfície del substrat i el sostre de l�habita-
cle, serà com a mínim 2/xxx parts de la llar-
gada total de l�animal més gran.

Mides mínimes de la part aquàtica d�un
aquaterrari per cocodrils: 75 cm. de llarg, 40
cm. d�ample i 2/3 cm. d�alçada. Cada animal
disposarà a la zona terrestre (estant els ani-
mals en aquesta zona sense superposar-se)
d�una distància mínima de la seva pròpia
llargada (cap i cos, sense cua), per la mateixa
llargada. Es a dir, un aquaterrari amb la part
terrestre que medeixi 20 x 40 cm. podrà
allotjat fins a dos animals de tamany fins a 20
cm. de llargada de la punta del morro fins al
principi de la cua.*

*Independentment del nombre o tamany
dels animals, la part aquàtica de l�aquaterrari
no podrà ser inferior a aquestes mides.
52. Terrari humit per sauris terrestres

Per a sauris d�hàbits terrestres, procedents
de zones amb un alt grau d�humitat, com:
Varanus niloticus, Tupinambis tequixin i
espècies dels gèneres Ctenosaura, Cyctura,
Phelsuma, Ameiva, etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(temperatura regulada entre 25/30º C.)
- Branques, pedres i altres elements perfec-

tament desinfectats que puguin oferir refugi.
- Reixeta d�aireació i grau d�humitat ele-

vat.
- Cubeta d�aigua.
- Fluorescent d�espectre ampli i bombeta

d�UVA.
Les mides del terrari han de ser com a

mínim de 80 cm. de llarg, 50 cm. d�ample i
60 cm. d�alçada, un terrari d�aquestes dimen-
sions podria allotjar de 8 a 9 exemplars de
fins a 15 cm. el més gran, o de 4 a 5 exem-
plars de fins a 22 cm. el més gran.

Per un nombre més gran d�animals, o
exemplars de tamany més gran, les
instal·lacions augmentaran proporcional-
ment.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.

53. Terrari àrid per sauris terrestres
Per a sauris amb hàbits desèrtics o semi-

desèrtics, i que requereixin un alt grau de llu-
minositat i temperatura, encara que moltes
espècies poden romandre amagades sota el
substrat durant les hores de més insolació,
alguns exemples son:

Amphibolurus (Pogoma) vitticeps, Eublep-
haris macularius, Uromastyx acanthinurus,
Phrynosoma solare, Cordylus giganteus, etc.

Així com la major part de les espècies
d�escincs.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 28/32º C).
- Cubeta d�aigua.
- Reixeta d�aireació.
- Substrat abundant i fi per permetre que

els animals s�hi puguin enterrar.
- Suficients refugis per a tots els animals.
Les mides mínimes del terrari han de ser

80 cm. de llarg, 40 cm. d�ample i 50 cm.
d�alçada, un terrari d�aquestes dimensions
podria allotjar de 8 a 11 animals de fins a 10
cm. el més gran o de 5 a 7 exemplars de fins
a 15 cm. el més gran.

*Independentment de tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
54. Terrari per a sauris enfiladors de parets

Per a sauris el hàbitat dels quals solen ser
àrees pedregoses, amb parets en molts casos
verticals, hàbitats amb escassa vegetació i de
caràcter àrid o semiàrid. Com per exemple
espècies dels gèneres:

Geko, Palmatogekko, Phyllodactylus, Cyr-
todactylus, Ptyodactylus, Saurodactylus
Hemidactylus, Tarentola, etc. (Espècies no
potegides)

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 26/32º C)
- Una de les parets amples del terrari ha

d�estar recoberta de pedres o escorces natu-
rals o artificials, sense que hi hagi perill d�es-
llavissaments.

- Reixeta d�aireació.
- Cubeta d�aigua.
- Refugis a les parets i pedres o troncs al

terra.
Les mides mínimes del terrari han de ser

80 cm. d�alçada, 50 cm. de profunditat i 50
cm. d�amplada. Un terrari d�aquestes dimen-
sions podria allotjar fins a 6 exemplars de fins
a 10 cm. de llargada (cap i cos) o fins a 2
exemplars de fins a 20 cm. de llargada (cap i
cos).

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
55. Terrari per sauris arborícoles

Per sauris l�hàbitat dels quals solen ser les
branques dels arbres i alguns dels quals en
baixen d�aquestes molt poques vegades. Com
per exemple: Iguana iguana, Basiliscus basi-
liscus, B. plumifrons, Hydrosaurus weberi,
Physignathus concincinus, Ptychozoon liono-
tum, o representants dels gèneres Chamae-
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leo, Anolis, Norops, Phelsuma, etc.
Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 25/30º C) espè-
cies com Physignatus suporten diferències de
temperatura nocturna/diürna bastant grans.

- Troncs abundants i de diferents gruixos.
- Humitat saturant
- Reixeta d�aireació.
- Cubeta d�aigua.
S�ha d�instal·lar un sistema de beguda per

goteig a la part alta del terrari.
Les mides mínimes del terrari han de ser

80 cm. d�alçada, 50 cm. de profunditat i 50
cm. d�amplada. Un terrari d�aquestes dimen-
sions podria allotjar fins a 6 exemplars de fins
a 10 cm. de llargada (cap i cos) o fins a 2
exemplars de fins a 20 cm. de llargada (cap i
cos).

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
56. Terrari per a rèptils de subsòl

Per a animals que tenen tendència a pas-
sar gran part de la seva vida enterrats, perquè
son espècies cavadores i amb necessitat
d�una humitat alta del substrat com per
exemple: tots els anfisbenids. Per exemple els
gèneres Trogonophis*, Bipes, Rhineura, Amf-
hisbaena i Blanus (espècies no protegides),
sauris d�hàbits hipògeus com: Dibamus sp.,
etc. o ofidis d�hàbits hipògeus com els gène-
res: Typhlops, Leptotyphlops, Cylindrophis,
Anomachilus i Amilius, així com algunes
espècies del gènere Eryx com a representati-
ves.

* Espècies com Trogonophis wiegmanni,
per la seva agressivitat, es mantindrà separat
cada individu.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura diürna regulada entre 25/30º C
i nocturna entre 20/25º C)

- Reixeta d�aireació.
- Humitat saturant.
- Cubeta d�aigua.
- Substrat turbós o altre d�origen vegetal

poc compactat, disposaran d�una pedra plana
i la meitat del terrari estarà coberta amb una
densa capa de fullam o molsa.

El substrat tindrà un gruix de coma mínim
15 cm., encara que per a animals grans, el
gruix serà sempre més gran.

Les mides mínimes del terrari han de ser
80 cm. de llarg, 40 cm. d�ample i 50 cm.
d�alçada. Un terrari d�aquestes dimensions
podrà allotjar fins a 13 exemplars de fins a 12
cm. o 5 exemplars de fins a 28 cm.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
57. Aquaterrari per ofidis

Per a ofidis la vida dels quals transcorre
entre els mitjans aquàtic i terrestre, com per
exemple: Natrix sp. (espècies exòtiques),
Nerodia fasciata, Xenochrophis piscator,
Eunectes notaeus, Herpeton tentaculatum,
Acrochordus javanicus, etc.

Disposaran a la part aquàtica de:

- Profunditat de l�aigua d�uns 12 cm. (no
menys de 8 cm.)

- Filtre adequat en funció dels litres contin-
guts.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(Temperatura regulada entre 26/29º C.)

- Difussor d�aire.
Disposaran a la part terrestre de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 26/32º C.)
- Pedres i d�altres elements que puguin

oferir refugi als animals.
- Humitat saturant.
- Reixeta d�aireació.
Els aquaterraris de les espècies estricta-

ment aquàtiques contindran un 75% d�aigua.
La resta d�espècies estrictament aquàtiques
un 75% de terra i un 25% d�aigua.

La superfície del terrari ha de ser com a
mínim de 1 per 0.5 de la llargada total de la
serp més gran, i l�alçada del terrari com a
mínim la meitat de la llargada total de la serp
més gran. Un terrari d�aquestes dimensions
pot allotjar com a màxim 2 individus. Per
cada animal afegit, el volum s�ha d�augmen-
tar un 20%.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, l�aquaterrari no serà inferior a
aquestes mides.
58. Terrari àrid per ofidis terrestres

Per ofidis terrestres i d�hàbitats àrids o
semiàrids com algunes espècies dels gèneres:
Psammophis, Eirenis, Coluber (no protegi-
des), Heterodon, Eryx, etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 26/31º C.)
- Substrat abundant i fi per permetre que

els animals puguin enterrar-se.
- Pedres i altres elements que puguin pro-

porcionar refugi als animals.
- Cubeta d�aigua.
- Reixeta d�aireació.
La superfície del terrari ha de ser com a

mínim de 1 per 0.5 la llargada total de la serp
més gran i l�alçada del terrari com a mínim la
meitat de la llargada total de la serp més
gran. Un terrari d�aquestes dimensions pot
allotjar com a màxim 2 individus. Per a cada
animal afegit, el volum s�ha d�augmentar un
20%.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior al descrit
per a 2 individus.
59. Terrari humit per ofidis terrestres

Per ofidis terrestres que necessitin un alt
grau d�humitat, com per exemple: Epicrates
cenchria, Lampropeltis triangulum, Lampro-
peltis getulus, així com algunes espècies no
protegides del gèneres Python, Elaphe, Colu-
ber, etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 26/30º C)
- Cubeta d�aigua.
- Humitat saturant (es pot aconseguir amb

moltes polvoritzacions repetides o col·locant
la cubeta d�aigua sobre l�esterilla tèrmica).

- Reixeta d�aireació.

- Refugis en suficient quantitat per a tots
els animals.

- Substrat turbós o terra vegetal que retin-
gui l�humitat, amb molsa o fullam, al menys
a la meitat de la superfície.

La superfície del terrari ha de ser com a
mínim de 1 per 0.5 la llargada total de la serp
més gran, i l�alçada del terrari com a mínim
la meitat de la llargada total de la serp més
gran. Un terrari d�aquestes dimensions pot
allotjar com a màxim 2 individus. Per a cada
animal afegit, el volum s�ha d�augmentar un
20%.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior al descrit
per a 2 individus.
60. Terrari humit per ofidis enfiladors

Per ofidis arborícoles que necessiten un alt
grau d�humitat. Com per exemple: Corallus
caninus, C.enhydris, Boa constrictor, Dasy-
peltis scaber, Python regius, Ahaetulla nasu-
ta, etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 26/32º C).
- Cubeta d�aigua.
- Branques degudament desparasitades, de

diferents mides i que estiguin distribuïdes per
tot el terrari.

- Humitat saturant (es pot aconseguir amb
moltes polvoritzacions repetides o col·locant
la cubeta d�aigua sobre l�esterilla tèrmica).

- Reixeta de ventilació.
Per a grans ofidis, s�ha de disposar d�un

receptacle apropiadament gran i sòlidament
construït.

La superfície del terrari ha de ser com a
mínim de 2/3 per 0.5 la llargada total de la
serp més gran, l�alçada del terrari ha de ser
com a mínim la llargada de la serp més gran.
Un terrari d�aquestes condicions pot allotjar
com a màxim 2 serps. Per a cada animal afe-
git, el volum del terrari augmentarà un 20%.

* Independentment del nombre d�animals,
el terrari no podrà ser inferior al descrit per a
2 individus.

SECCIÓ ESCORPINS I TARÀNTULES

Aquests animals son susceptibles de ser
inclosos en el Capítol I, art. 5.1 de les orde-
nances municipals de venda d�animals, que
diu que �no es podrà vendre al públic en
general animals no domèstics o domesticats
de reconeguda perillositat potencial�. En
aquest cas només es podran vendre amb els
requisits que s�estableixen en l�article 5.2
61. Il·luminació

Se�n pot prescindir.
62. Refugis

Aquests sempre romandran secs.
S�aconsella que tinguin una estructura

forta per a evitar que s�estimbin sobre de l�a-
nimal.

S�han d�evitar refugis punxaguts i/o amb
cants afilats.
63. Higiene

La temperatura i l�alta humitat poden afa-
vorir l�aparició de molses o altres fongs, que
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son orígens de nombroses enfermetats, per lo
tant la higiene ha de ser òptima.

Els receptacles han de ser revisats diària-
ment, i retirar-se les possibles restes de men-
jar, plantes mortes, etc.

Es durà a terme una neteja general del
receptacle cada vegada que s�hi hagi d�intro-
duir una nova espècie diferent a la que hi
havia anteriorment.

No passaran més de tres mesos entre
cadascuna de les neteges integrals i desinfec-
cions del receptacle.

Els animals han d�estar en un bon estat de
nutrició i lliures de símptomes que delatin
enfermetat.
64. Incompatibilitats

No s�allotjaran animals de diferents espè-
cies i mides en un mateix receptacle.

Existeixen espècies que, per exigències
climàtiques, no sobreviuen en captivitat, per
això no es comercialitzaran algunes taràntu-
les com: Megaphoberna mesomelas, Megap-
hoberna peterklaasi, Hapalothremus alpibes i
algunes espècies del gènere Scricopelma.
65. Transport post-venta

Els escorpins i les taràntules es transporta-
ran en recipients de plàstic. Disposaran d�ori-
ficis d�aireació suficients. Si els orificis es fan
manualment, sempre es faran des de la part
interior del recipient, cap a l�exterior, evitant
així que els vorells puguin fer mal als ani-
mals.

Als animals que ho necessitin, se�ls asse-
gurarà un grau d�humitat elevat.

No és aconsellable introduir animals de
diferents espècies en un mateix recipient, ni
tampoc els que tinguin una gran diferència
de tamany o siguin agressius.

Desprès d�una compra, el comerciant ha
d�advertir al client de la limitació del temps
de transport, recordant-los que no els poden
deixar exposats al sol.

S�ha d�explicar al client com ha de proce-
dir per a evitar la fuga de l�animal a l�hora de
desembalar.

Si els animals son venuts en estat juvenil,
es recordarà al comprador el tamany que els
adults poden arribar a assolir.

S�ha de desaconsellar la venta d�animals
perillosos per seu verí o pel seu difícil mante-
niment en captivitat.
66. Terrari humit tropical per escorpins

Per escorpins procedents de zones amb un
alt grau d�humitat, com per exemple espècies
del gèneres: Pandinus, Heterometrus, etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 22/27º C).
- Grau d�humitat elevat (80%).
- Reixeta d�aireació.
- Substrat de terra humida i poc compacte,

que ha de tenir el suficient gruix per a perme-
tre que l�animal s�hi enterri. Per exemple, ha
de ser al menys el doble de la llargada de
l�escorpí.

- Refugi format de fulles grans o escorces
d�arbres.

Les mides mínimes del terrari han de ser

30 cm. de llargada, 20 cm. d�ample i una
alçada no més gran de 30 cm. No es recoma-
nen terraris amb portes verticals lliscants.

Un terrari d�aquestes dimensions només
podrà allotjar un màxim d�un escorpí. De
l�espècie Pandinus imperator, com és un
escorpí sociable, se�n podria allotjar més
d�un individu en un mateix receptacle, però
per cada P. Imperator, la superfície mencio-
nada s�hauria de multiplicar.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
67. Terrari àrid per escorpins

Per escorpins procedents de climes àrids.
Com per exemple espècies dels gèneres:
Hadogenes, Hadrurus, Opisthophtalmus, etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura regulada entre 21/24º C amb
baixades de 6º C menys per la nit)

- Grau d�humitat extremadament reduït.
- Reixeta d�aireació.
- Substrat de terra seca compacte i poc

compacte (50%), amb el suficient gruix per
permetre que l�animal s�hi enterri.

- Refugi format de pedra a la zona de sorra
compacte.

Les mides mínimes del terrari han de ser
de 30 cm. de llargada, 20 cm. d�ample i no
més alt de 30 cm. No es recomanen els terra-
ros amb portes verticals lliscants. Un terraris
d�aquestes dimensions només podrà allotjar
un màxim d�un escorpí.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
68. Terrari humit tropical horitzontal per
migalomorfes

Per a taràntules habitants constants del
terra de clima tropical. Per algunes espècies
com: Euathlus mesomelas, Euathlus albopilo-
sa, Theraphosa leblondi, Metriopelma zebra-
ta, Rhechosticta seemanni, Gramostola cala,
etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura recomenada 21/24º C).
- Grau d�humitat elevat (80%).
- Reixeta d�aireació.
- Substrat de terra poc compacte i humida.

Aquesta ha de tenir el suficient gruix per a
permetre que l�animal s�hi enterri.

- Refugi format per escorça d�arbre.
Mides mínimes per un terrari humit tropi-

cal horitzontal: 30 cm. de llarga, 20 cm.
d�ample i no més alçada que 30 cm. Allotjant
una sola taràntula.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
69. Terrari humit tropical vertical per
migalomorfes

Per a taràntules de clima tropical i hàbits
arborícoles. Algunes espècies com: Poecilot-
heria regalis, Avicularia avicularia, etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura recomenada 22/27º C).
- Grau d�humitat elevat (80%).
- Reixeta d�aireació.
- Objectes que permetin enfilar-se, plantes

i branques, així com altres elements sem-
blants.

- Refugi format de escorça d�arbre.
Mides mínimes per un terrari humit tropi-

cal vertical: 30 cm. de llargada, 20 cm. d�am-
plada i alçada més gran de 30 cm. Allotjant
una sola taràntula

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.
70. Terrari àrid per migalomorfes

Per a taràntules habitants del terra de
clima àrid. Com: Aphonopelma chalcodes,
etc.

Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura recomenada 21/24º C).
- Grau d�humitat extremadament reduït.
- Reixeta d�aireació.
- Substrat de terra seca i compacte i seca

(50%), que ha de tenir el suficient gruix per
permetre que l�animal s�hi enterri.

- Refugi format de pedra a la zona de sorra
compacte.

Mides mínimes per un terrari àrid: 30 cm.
de llargada, 20 cm. d�amplada i no més alça-
da que 30 cm. Allotjant una sola taràntula.

*Independentment del tamany o nombre
d�animals, el terrari no serà inferior a aques-
tes mides.

SECCIÓ D�AUS D�ORNAMENTACIÓ

71. Les aus només poden ser exhibides en
zones apartades de la botiga sota la vigilàn-
cia del personal i observades per part del
client des d�una sola banda.

La intensitat de llum ha de correspondre a
200 lux com a mínim i cal garantir-la durant
10 hores, caps de setmana i festius inclosos; i
instal·lar il·luminació orientadora.

La temperatura, en general, s�ha de mante-
nir entre 15º C i 25º C.

72. No està permès el recobriment amb
sorra al cas de les aus que mengen tou
(pasta). Les aus terrestres (p.e. les guatlles)
han de tenir la possibilitat de gratar la terra.

73. Les gàbies han de ser de superfície
bàsicament rectangular. La rodona està per-
mesa a partir de 1 m. de diàmetre. L�alçada
mínima serà de 70 cm. Així mateix, han de
fer difícil l�evasió. Cal preveure mecanismes
que excloguin la fuga durant la manipulació
a la vora de les gàbies. L�habitació dels ani-
mals ha d�estar organitzada de manera que
els ocells evadits puguin ser recuperats amb
facilitat.

74. Les aus s�han de treure de les gàbies i
gabials causant-les el mínim dany possible.
Només estan permeses les trampes de captu-
ra fetes amb malles fines. Els contenidors de
transport han de ser enfosquits i amb bona
ventilació. Els ocells petits poden ser trans-
portats amb contenidors de cartró. Per a les
aus grosses, cal un contenidor de transport fet
de material estable.
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75. Només es poden socialitzar entre elles
espècies de mides similars i que s�avinguin
les unes amb les altres.

76. Els psitàcids no es poden socialitzar
amb els no-psitàcids. Les guatlles només
poden ser mantingudes juntament amb altres
aus quan puguin disposar de gabials de grans
dimensions i ben estructurats.

77. Per tal de determinar, de forma aproxi-
mada, la densitat de població, cal recórrer al
llistat següent que conté totes les indicacions
mínimes. (GMB = grandària mínima de la
gàbia; MaxD = densitat màxima)

78. Les dades sobre la llargada (L), profun-
ditat (P) i alçada (A) de les mides de les
gàbies i gabials són indicades en centímetres.
Desviacions de les mesures mínimes indica-
des, motivades per diferencies en el tipus de
construcció, poden ser tolerades quan la
superfície(L x P) corresponent al nombre
d�aus indicades no és ultrapassada.

79. Pinsans majestuosos fins a les dimen-
sions dels pinsans zebra

GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A),
MaxD = 16 ocells.

120 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD
= 30 ocells 100 (L) × 50 (P), a partir de 150
(A), MaxD = 35 ocells.

Abans de la venda del diamant de Gould
cal informar les persones interessades que
aquesta espècie exigeix altes temperatures.

80. Periquitos o papagais d�igual mida
amb conductes socials i necessitats d�espai
similars

GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A),
MaxD = 12 aus.

120 (L) × 50 (P), a part* de 50 (A), MaxD =
20 aus 100 (L) × 50 (P), a partir de 150 (A),
MaxD = 20 aus.

Observacions: Els periquitos dels generes
Neophema i Platycercus han de ser exhibits
en gabials i només poden ser entregats a con-
dició que siguin allotjats en gabials.

81. Rossinyols del Japó o menjadors de
tou (pasta) de mides semblants amb conduc-
tes socials i necessitats d�espai similars.

GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A),
MaxD = 6 ocells.

120 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD
= 10 ocells.

82. Menjadors de tou (pasta) que viuen en
solitari i no són sociables (p.e. el tord ver-
gonyós)

GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A),
MaxD = 1 ocell.

Advertiment: S�han de tenir en solitari!
- Gracula religiosa i grans estornells men-

jadors de tou (pasta):
GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A),

MaxD = 2 ocells.
Papagais de cua llarga o papagais que

toleren la vida en grup de la mida nymphea o
agapornids:

GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A),
MaxD = 6 ocells.

120 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD
= 10 ocells.

100 (L) × 50 (P), a partir de 150 (A), MaxD
= 10 ocells.

83. Pagagais de les amazones i yacos:
GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A),

MaxD = 2 ocells.
120 (L) × 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD

= 4 ocells.
100 (L) × 100 (P), a partir de 150 (A),

MaxD = 6 ocells
84. Cacatues:
GMB: 100 (L) × 100 (P), a partir de 150

(A), MaxD = 2 ocells.
Advertiment: Vida en parella només al cas

de les cacatues d�ulls plomats, Goffini i Rosa.
La resta d�espècies sovint no són sociables i,
per tant, han de ser mantingudes en solitari.

85. Guacamais (Aras):
GMB: 200 (L) × 200 (P), a partir de 200

(A), MaxD = 2 ocells.
Advertiment: Com a alternativa a la gàbia

hi ha la possibilitat de col·locar l�au en un
arbre d�escalada sobre una superfície de 2
m2 per animal i amb una alçada de 1�70 m.

En aquest supòsit, no es poden tenir enca-
denats.

86. Guatlles:
GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A),

MaxD = 1 parella.
Advertiment: Les mesures indicades valen

per a guatlles nanes. Per a les altres espècies
de guatlles, s�exigeix el doble de superfície.
El clos de les guatlles s�ha de construir amb
un terra tou com arrels, escorces de suro o
sorra. Els animals necessiten una superfície
per gratar i una altra d�oberta cap amunt per
poder-se amagar amb la intensitat de llum
reduïda. La superfície del sostre ha de ser
entapissada, ja que els animals, quan estan
excitats, volen cap amunt i es podrien ferir.

87. Les gàbies, que actualment es troben
encara en servei i que no compleixen la nor-
mativa mínima establerta, en cas que no es
puguin adaptar a aquestes normatives mit-
jançant l�adopció d�unes mesures senzilles,
tindran un termini d�utilització d�un any a
partir de la publicació de l�ordenança.

88. Cal adaptar el menjar a les necessitats
naturals de les respectives espècies d�ocells:

Menjadors de tou (rossinyols de la Xina -
Leiotrix lutea-, estornells brillants, Gracula
religiosa).

89. L�estructura del menjar ha de ser ade-
quada a la grandària corporal de l�ocell. S�ha
d�oferir alimentació suplementària. El menjar
que ha estat elaborat ha d�estar en perfectes
condicions. Els frugívors, els que mengen
nèctar i els insectívors han de rebre en tot
moment les seves respectives alimentacions.
No és suficient una dieta feta exclusivament
a base de menjar preparat.

90. Granívors (espècies de pinsans, cana-
ris, pinsans majestuosos).

Els granívors també han de ser alimentats
regularment amb verdures i fruites.

91. Papagais de cua llarga.
- L�estructura del menjar ha de ser adequa-

da a la grandària corporal de cada exemplar.
No se�ls ha de donar cacauets crus ja que, a
vegades, oden estar infectats d�espores perju-
dicials per als animals. És necessari que se�ls
ofereixi regularment fruita, verdura i material

per rosegar (branquillons no ensulfatats, gale-
tes).

- Un cop per setmana se�ls ha de submi-
nistrar proteïna animal (per exemple, ou dur,
formatge fort, cucs de la farina).

Aquells papagais que tenen dietes específi-
ques com lloris, llorets de la figuera, llorets
ratpenats etc. se�ls ha de donar una dieta
adequada a les seves necessitats.

92. Lloros australians i del sud-est asiàtic:
- Els lloros australians i del sud-est asiàtic

tenen una dieta específica entre els papagais
i, per tant, cal administrar-los unes farinetes
especials per a ells. A més cal donar-los fruita
i, ocasionalment, menjar viu (cucs de la fari-
na).

- Aquest tipus de lloros no han de ser
oferts sense advertiments del tipus de menjar
ja que es tracta d�exemplars que no es poden
mantenir amb llavors.

93. No s�admitirà la venda d�animals amb
deformitats físiques producte de manipula-
cions genètiques o d�altres tipus que perjudi-
quin la qualitat de vida de l�animal.

SECCIÓ DE PETITS MAMÍFERS

94. Petits mamífers i ocells han d�estar en
separats espacialment o bé protegits de les
mútues molesties, mitjançant altres mesures.

95. Cal que el material de les gàbies no
pugui produir ferides als petits mamífers que
hi son allotjats. Cal garantir una suficient cir-
culació de l�aire. Les gàbies poden estar fetes,
per exemple, de vidre, pexiglas o altres plàs-
tics resistents no tòxincs. L�enreixat ha de ser
fabricat amb un material antioxidant.

96. L�amplada de la gàbia ha d�excloure la
possibilitat que els animals que hi són allot-
jats hi quedin enganxats. Per a petits mamí-
fers molt escaladors, (p.e. ratolins domèstics,
rates i hamsters), cal que les reixes de la
gàbia de manteniment siguin entrecreuades
transversalment.

97. El sol i el recobriment poden plantejar
un considerable problema higiènic i, en con-
seqüència, han de ser mantinguts constant-
ment nets i secs. El recobriment ha de ser fet
de tal manera que tapi tot el terra d�una
forma uniforme i sense risc de relliscades. El
material utilitzat ha de ser absorbent i no per-
judicial per a la salut. La sorra mineral per a
gats (components químics) així com adob de
torba (espores de plantes criptogames, pro-
ducció de pols) no són adequats per a aques-
ta finalitat.

98. El farratge sec no pot ser utilitzat com
a recobriment per als conills i conillets d�Ín-
dies, sinó que se�ls ha d�oferir en un grípia
com a menjar essencial en una forma qualita-
tivament enriquidora.

99. Durant la fase de claror (aprox, 10-12
hores diàries) cal que els petits mamífers cre-
pusculars o nocturns disposin d�espais ade-
quadament enfosquits perquè s�hi puguin
retirar. Els animals albins no han de ser expo-
sats a un raig de llum directe i enlluernador,
perquè, en cas d�alta intensitat de llum,
aquests petits mamífers desenvolupen canvis
d�estructura pilosa i també una elevada pro-
ducció hormonal. La intenistat de llum apro-
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piada en aquesta zona és de 150-400 lux
aproximadament.

100. Els petits mamífers han de ser agafats
amb molta cura i tranquil·litat. Tots els conte-
nidors de transport han de ser enfosquits i
ben ventilats. Els contenidors de cartró, habi-
tuals als comerços, s�han d�utilitzar, sense
altres embolcalls, només per al transport curt.

101. El cas dels petits mamífers més habi-
tuals als comerços, cal mantenir-los a una
temperatura adient a cada espècie. La humi-
tat relativa a les zones de permanència dels
animals ha de situar-se entre el 55% +/- 15%.
Els animals no han de ser exposats gaire
temps ni per sota del 40% ni per damunt del
70%. A causa de l�alta necessitat d�oxigen i
per a evitar el pulsim de l�escalfor, cal que es
disposin dues superfícies d�entrada d�aire que
garanteixin la circulació sense corrents. Cal
que hi hagi en aquestes zones entrades d�aire
situades a 8-10 cm. d�alçada perquè s�origi-
nen altes concentracions de matèries perjudi-
cials especialment al voltant dels cossos, a
causa dels orins concentrats i la pudor que
emeten.

102. Els petits mamífers ha ser agafats amb
molta cura i tranquil·litat. Tots els conteni-
dors de transport han de ser enfosquits i ven
venitlats. Els contenidors de cartr, habituals
als comerços, s�han d�utilitzar sense altres
embolcalls, només per al transport curt.

103. Cal facilitar de forma addicional
informacions sobre el ritme d�activitat (activi-
tat diurna / noctuma) així com les respectives
conductes socials (sociable / solitari).

Activitat diurna: conillets d�Índies i conills.
Activitat diurna i nocturna: rates, ratolins i

jerbus.
Activitat crepuscular i nocturna: xinxilles,

hamsters i esquirols ratllats (activitat principal
de matinada).

104. No es poden mantenir juntes espè-
cies agressives entre elles. Les sociables
poden mantenir-se en solitari només en casos
eventuals.

105. En principi, només poden estar junts
petits mamífers d�una espècie. Excepció:
conills joves amb conillets d�Índies joves.

106. La pubertat, I�edat, la conducta sociat
i els coneixements sobre les conductes
específiques de l�espècie condicionen les
mínimes exigències detallades a continuació
per al manteniment dels petits mamífers. Per
tal d�evitar embarassos no desitjats, cal man-
tenir separats els mascles púbers de les feme-
lles. Cal tenir en compte les especificitats de
cada espècie (vegeu més avall). Abans de la
compra d�una femella, cal advertir el client
d�un possible embaràs. Els animals joves
seran oferts als clients a partir d�una edat en
que es vegi adient separar-los de la mare.

(Totes les indicacions en cm - Llargada ×
Profunditat × Alçada).

107. Conills nans:
Conducta social: Només s�ha de mantenir

en solitari animals adults que presentin una
conducta no social, les llebres femelles, a
causa de les seves especials característiques
de reproducció; la resta s�ha de mantenir en
grup.

Dimensions de la gàbia: 80 × 50 × 50.
Densitat: Un animal adult o màxim 5 de

joves.
Equipament: Cau per dormir-hi amb terrat,

menjadora per al farratge.
108. Conillets d�Índies:
Conducta social: Manteniment en grup,

mascles adults generalment no sociables
entre ells, les femelles sempre tenen una con-
ducta sexual, possible eventualment als mas-
cles.

Dimensions de la gàbia: 80 × 50 × 50.
Densitat: Màxim 4 adults o 8 joves.
Equipament: Cau per dormir-hi, menjado-

ra per al farratge
109. Hàmster:
Conducta sociat: Manteniment en solitari

al cas dels hamsters daurats púbers Manteni-
ment en parella at cas dels hamsters nans
adults Dimensions de la gàbia: 40 × 50 × 50.

Densitat: Un o dos animats adults o fins a
10 animats joves.

Equipament: Cau per dormir-hi i caseta
per a les provisions, material d�encoixina-
ment (farratge, patla, cap fibra sintetica), roda
giratòria segura, instruments d�escalada enca-
vatcats, arrels, escorca d�alzina surera prèvia-
ment cremada, sorra, recobriment d�una pro-
funditat mínima de 10 cm

110. Ratolí:
Conducta sociat: Manteniment en grup

femeUes o famílies, manteniment en grup
dels mascles d�una mateixa família sempre,
amb mascles de diferents famílies rarament
és possible

Dimensions de la gàbia: 40 × 50 × 50.
Densitat: Màxim 15 animals adults.
Equipament: Casetes per dormir-hi, roda

giratoria que sigui segura, material d�encoixi-
nament col·locat en diferents posicions
(farratge, palla, cap fibra sintetica), espai dis-
tribuït en tres dimensions amb instruments
d�escalada encavalcats i tubs per amagar-se,
�castell de ratolins�, recobriment d�una pro-
funditat mínima de 10 cm

111. Rata:
Conducta social: Manteniment en parelles

del mateix sexe o en grup amb un masde
com a màxim:

Dimensions de la gàbia: 80 × 50 × 50.
Densitat: Màxim 6 adults.
Equipament: Casetes per dormir-hi, mate-

rial d�encoixinament (farratge, palla, cap fibra
sintetica), distribució tridimensional de l�es-
pai en el conjunt de la instal·lació.

112. Jerbu:
Conducta social: Fins a la pubertat, mante-

niment en grup; després en parella.
Dimensions de la gàbia: 80 × 50 × 50.
Densitat: 1 parella o una cadellada (apro-

ximadament 6 animals).
Equipament: Casetes per dormir-hi i guar-

dar-hi provisions, roda giratoria segura, tubs
per amagar-se, material d�encoixinament,
sorra, tridimensionalitat, ubicació en un lloc
escalfat (com a mínim 20 °C), recobriment
d�una profunditat mínima de 10 cm.

113. Xinxilla:
Conducta social: Fins a la pubertat, mante-

niment en grup; després, en parella.

Dimensions de la gàbia: 100 × 50 × 100.
Densitat: 1 parella o màxim 4 joves
Equipament: distribució tridimensional de

l�espai amb posts per estar-s�hi de fusta
situats a diferents alçades, pedres planes, tubs
per amagar-se, pedres de formigó lleuger,
sorra (especial amb talc), ubicació tranquil·la.

114, Esquirols ratllats:
Conducta social: Animals joves en grup;

els adults, sols:
Dimensions de la gàbia: 100 × 50 × 50.
Densitat:1 animal adult o 5 de joves com a

màxim.
Equipament: Post per jeure-hi, casetes per

dormir-hi o per tenir-hi les provisions, arbre
d�escalada, material d�encoixinament, roda
giratoria segura, enreixat encreuat transver-
salment amb malla metàl·lica d�uns 13 mm
d�ample, li agrada el sol matinal.

Observacions: Els esquirols ratllats no han
de ser oferts o venuts com a alternativa als
conills nans, d�Índies o d�altres. No són ani-
mals per acariciar. Els clients han de ser
informats sobre la seva conducta especial.
Per al seu manteniment, cal recomanar un
contenidor alt amb instruments perquè l�ani-
mal pugui escalar.

115. Degu:
A causa del seu comportament extremada-

ment rosegador és inapropiat com a animal
domèstic. Per tant, no s�ha d�exhibir i només
es podrà vendre a persones qualificades.

116. Fonamentalment, el menjar ha de ser
l�adequat a les necessitats naturals de les res-
pectives espècies de petits mamífers. Al cas
dels conills, xinxilles i conillets d�Índies, el
menjar mixt corrent ats comerços no els
acaba de proporcionar una alimentació com-
pleta, ja que exigeixen més matèria nutritiva
en forma de fibra crua. Per això, cal que tin-
guin sempre farratge fresc a lliure disposició.
Cal oferir, a partir de les 10 setmanes, a tots
els petits mamífers menjar verd addicional en
quantitat creixent (Compte amb l�enciam i les
cols!). Rates, ratolins i hamsters necessiten
regularment proteïna animal, p.e. en forma
de cucs de farina, ous o formatges forts. Cal
vetllar especialment pel subministrament de
prou vitamina C al cas dels conillets d�Índies.

117. Les provisions de menjar per als rose-
gadors i conills que són a les botigues han de
ser conservades seques, no adulterades i
higièniques. Han de ser emmagatzemades en
contenidors especials i separades espacial-
ment de la resta de materials i dels animals.

118. Formes salvatges de ratolins (Super-
família Muroidea) només han de ser entrega-
des amb la condició que siguin mantingudes
en instal·lacions de Ferrari que reprodueixin
el seu medi natural.

SECCIÓ DE GATS I GOSSOS

119. Només es poden exhibir gats i gossos
en instal·lacions de venda especialment equi-
pades. Per a una cadellada o un màxim de 5
gats de la mateixa edat cal preveure un
departament especial de 5 m2 amb l�alçada
normal d�una habitació.

120. Aquest departament ha d�estar prote-
git de possibles molesties. Es recomana molt
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particularment que sigui decorada com una
cambra de gats, és a dir, agradable i adequa-
da per al desenvolupament equilibrat dels
gats.

Ha d�estar il·luminada durant un termini
de 10-12 hores diàries.

121. Requisits que han de complir les
construccions per poder satisfer les anteriors
disposicions:

a) Espai de 10 m2 aprox., en instal·lacions
apartades del lloc de pas de la botiga.

b) Una tanca d�exhibició oberta cap amunt
i de material transparent.

c) Caseta o altre tipus d�amagatall de gos-
gat amb llibertat d�entrar i sortir i amb el terra
a la mateixa alçada o amb abocament de
sorra sobre el terra de formigó.

d) Les instal·lacions han d�ésser d�un mate-
rial que permeti la desinfecció.

Les instal·lacions a) -c) són les ideals per
agrupar-los els uns amb els altres i, combi-
nant-les, els cadells es poden interrelacionar
en tot moment.

MIDES GÀBIES

- Les mides per les gàbies (amb una varia-
ció de centímetres segons el fabricant) han de
ser:

GATS

100cm × 70 cm × 70 cm amb una capaci-
tat màxima de 4 cadells

GOSSOS

- Gossos races petites:
100 cm × 70 cm × 70 cm amb una capa-

citat màxima de 1 a 5 cadells.
- Gossos races mitjanes:
100 cm × 70 cm × 70cm amb una capaci-

tat màxima de 1 a 3 cadells.
- Gossos races grans:
100 cm × 70 cm × 70 cm amb una capa-

citat màxima de 1 a 2 cadells (fins l�edat de 4
mesos).

Per races grans a partir dels 4 mesos o per
a un sol exemplar de 8 mesos de qualsevol
raça: 2 m2 de superfície × 1�50 d�alçada.

Barcelona, 8 de maig de 2002.
El Secretari general, Francesc Lliset i

Borrel.

022002009257
A

Barcelona

ANUNCI D�EXPOSICIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 02PC961.
L�Alcalde, d�acord amb les atribucions que

li atorguen l�article 68.1.a) de la Carta Muni-
cipal de Barcelona, per decret de 17 de maig
de 2002, ha resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l�article 68.1,a) de la Carta de Barcelona, el
Pla especial de reforma interior de mutació
del tipus d�equipament, determinació de la
seva titularitat pública i ordenació de les par-
cel·les ubicades al carrer de l�Abat Safont,
números 1-3, i a l�avinguda del Paral·lel,

número 68, d�iniciativa municipal; suspendre
l�atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d�edificació, de reforma o rehabili-
tació, d�instal·lació o ampliació d�activitats o
d�usos, pel termini de dos anys, en l�àmbit
delimitat al plànol que figura a l�expedient
elaborat d�acord amb l�article 68.5 de la
Carta Municipal de Barcelona; exposar-lo al
públic pel termini d�un mes; i sotmetre�l al
Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva.

L�expedient restarà exposat al públic en el
Departament d�informació i Documentació
Urbanística d�aquest Ajuntament (Av. Diago-
nal, número 230, planta segona, de dilluns a
dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores; i
divendres de 9 a 14 hores. Horari d�estiu: del
24 de juny al 24 de setembre, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores). Dins el termini
esmentat, que començarà a comptar des del
dia següent a la publicació en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de l�esmentat acord, els
interessats podran examinar-lo i presentar les
al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 17 de maig de 2002.
La Secretària general accidental, p.d.,

Irene Pagès i Perarnau.

022002009278
A

Barcelona
Institut Municipal d�Informàtica

ANUNCI CORRECCIÓ D�ERRADA

Expedient número 59/02 - contracte
02000215.

El proppassat dia 21 de maig de 2002, el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, número 121,
pàgines 27 i 28, va publicar-se la licitació
pels serveis d�impressió de notificacions de
denúncies, sancions, recursos, rebuts de
nòmina i altres similars, produint-se una erra-
da en la data i hora de l�obertura d�ofertes, tal
com s�assenyala a continuació:

On diu: 17 de juny de 2002, a les 13
hores.

Ha de dir: 7 de juny de 2002, a les 12.30
hores.

La data límit de presentació d�ofertes serà
fins el dia 6 de juny de 2002, sempre que
hagin transcorregut quinze dies naturals a
comptar des del següent a la publicació d�a-
questa correcció de l�anunci en BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA.

Barcelona, 21 de maig de 2002.
L�Administrador de l�IMI, Jordi Fiore i

Serra.

022002009261
A

Barcelona
Institut Municipal d�Informàtica

ANUNCI

Resolució de l�Institut Municipal d�In-
formàtica de Barcelona, organisme autònom
de l�Ajuntament de Barcelona (Av. Diagonal,
número 220, plta. 2a, 08018 Barcelona) per
la que s�anuncia concurs per l�adjudicació
del contracte pels �serveis de treball de camp
de les enquestes i estudis d�opinió de l�Ajun-
tament de Barcelona�.

El Gerent de l�Institut en data 21 de maig
de 2002 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i plecs de prescrip-
cions tècniques que han de regir el concurs
per l�adjudicació del contracte pels serveis de
treball de camp de les enquestes i estudis
d�opinió de l�Ajuntament de Barcelona, d�a-
cord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Municipal d�In-
formàtica de Barcelona.

b) Núm. expedient: 57/02.
c) Núm. del contracte: 02000220.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l�objecte: Serveis de tre-

ball de camp de les enquestes i estudis d�opi-
nió de l�Ajuntament de Barcelona.

b) Lloc d�execució: Barcelona.
c) Termini d�execució: Fins el 31 de

desembre de 2002, a comptar des del dia
següent al de la formalització del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma d�adjudicació: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 230.000 EUR, IVA inclòs, que

aniran amb càrrec al pressupost 2002 de
l�Institut.
5. Garanties

Provisional: 2 per 100 del pressupost base
de la licitació.

Definitiva: 4 per 100 de l�import de l�adju-
dicació, a constituir en qualsevol modalitat,
que regula el text refós de la Llei de Contrac-
tes de les Administracions Públiques.
6. Informació

a) Entitat: Departament d�Administració de
l�Institut Municipal d�Informàtica de Barcelo-
na.

b) Domicili: Av. Diagonal, número 220,
2a. plta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08018.

d) Telèfon: 93 291 82 55.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Horari: De dilluns a divendres de 10 a

14 hores.
g) Data límit d�obtenció de documents:

Fins el dia de presentació de les pliques.
7. Requisits específics del contractista

Els que s�especifiquen en els plecs de con-


