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ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus
ANUNCI
Als efectes previstos a larticle 93 del text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) es fa públic que la
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament De Residus, ha resolt en data 25
dabril de 2002 adjudicar a lempresa Constructora Pirenaica S.A. (COPISA), la realització de les variants dels serveis afectats per les
obres del Projecte modificat del constructiu
del tram final del col·lector Eix de la Rambla al terme municipal de Ripollet per un
import de 137.202,8 EUR.
Barcelona, 25 dabril de 2002.
El Secretari general, Josep Maria Alabern i
Carné.
022002008878
A

CONSELLS COMARCALS

AJUNTAMENTS

Maresme

Arenys de Mar

EDICTE

ANUNCI

En conformitat amb larticle 13.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic 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 dabril de 2002, sha resolt delegar les
facultats de proposta i gestió política que
ostenta la Presidència en matèria de Promoció Econòmica i Turisme en la Consellera
comarcal Sra. Conxita Rodríguez i Cara. Així
mateix, i dacord amb larticle 44.2 del
Reglament dOrganització 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 Presidència anterior citat, es delega a la consellera 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.

En data 7 de maig de 2002 per decret de
lAlcaldia ha estat aprovat inicialment lEstudi
de Detall de la modificació de la cota de
referència de la parcel·la núm. 5 del Pla Parcial Valldegata Draper dArenys de Mar.
Dacord amb larticle 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual saprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, sobre un període dinformació pública de vint dies, a partir
de lendemà de la publicació daquest anunci, durant els quals es podrà consultar lexpedient en els Serveis Tècnics daquest Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Arenys de Mar, 10 de maig de 2002.
El Secretari, Àngel Lozano i Pérez.

022002008958
A

022002008954
A

Arenys de Munt
EDICTE
El Ple de lAjuntament, en sessió ordinària
celebrada en data 7 de maig de 2002, ha
acordat aprovar inicialment la modificació
del sistema dexecució del planejament de la
Unitat dactuació 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 presentin 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 dabril de 2002, ha aprovat definitivament el
següent text de lOrdenança sobre venda danimals.
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA
VENDA DANIMALS
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit
1. És objecte daquesta Ordenança la regulació, 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 làmbit de la present Ordenança les activitats ramaderes, en
la mesura que el seu exercici a Barcelona
està prohibit tant pel Pla General Metropolità
com per lOrdenança General del Medi
Ambient Urbà.
3. El comerç de primats així com també la
cessió entre particulars daquests animals està
prohibida.

latenció dels animals objecte de la seva activitat.
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 larticle 16.
d) En el cas de venda danimals potencialment perillosos, caldrà aportar document
acreditatiu de llicència per la tinença danimals potencialment perillosos

TÍTOL I

TÍTOL II

INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE LES
ACTIVITATS COMERCIALS DE VENDA
DANIMALS

DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA
VENDA DANIMALS EN ESTABLIMENTS
COMERCIALS

Article 2

CAPÍTOL 1

Intervenció municipal
1. En làmbit de les seves competències,
lAjuntament exerceix les funcions dintervenció administrativa de les activitats de
venda danimals, de disciplina del mercat, de
vigilància sanitària i totes aquelles altres funcions que impliquin exercici dautoritat, sens
perjudici de les competències de la Generalitat de Catalunya o daltres Administracions
sobre les esmentades matèries.
2. Tots els establiments destinats a la
venda danimals inclosos en làmbit daplicació de la present Ordenança estaran sotmesos al procediment de llicència municipal
dobertura destabliment i control ambiental
de conformitat amb allò disposat a lOrdenança Municipal dActivitats i dIntervenció
Integral de lAdministració Ambiental de Barcelona o, en el seu cas, a qualsevol altre
règim dintervenció administrativa a que restin sotmesos per aquesta darrera Ordenança.
Article 3

CONDICIONS

Documentació i procediment
1. La sol·licitud de la llicència municipal
dobertura destabliment, i en el seu cas, de
la llicència dobres i daltres autoritzacions i
llicències municipals, shaurà de presentar
acompanyada de la documentació exigida
per lOrdenança Municipal dActivitats dIntervenció Integral de lAdministració Ambiental 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 danimals.
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 lestabliment en funció de les gàbies o
habitacles que shi instal·lin.
6. Pla dalimentació per a que els animals
mantinguin un estat de salut adequat.
7. Dades identificatives del Servei Veterinari al qual queda adscrit lestabliment per a

del Registre de Nuclis Zoològics, dacord
amb allò establert a larticle 38 de la Llei de
Protecció dels Animals, on haurà de fer-se
constar, així mateix, les entrades i sortides
danimals 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 emergència. Aquest últim requisit no serà obligatori
quan lestabliment tingui un servei permanent de vigilància o control.
CAPÍTOL 2
CONDICIONS

RELATIVES ALS ANIMALS

Secció 1. De lobjecte de lactivitat
comercial
DELS LOCALS COMERCIALS

Article 4
Superfície dels locals
1. Tots els establiments destinats a la
venda danimals objecte de la present Ordenança han de tenir una superfície mínima
neta de venda de 40 m2 i, alhora:
a) Han de disposar duna extensió suficient
per a què tots els animals puguin realitzar
exercici físic diàriament, respectant les mesures higiènico-sanitàries adients i requeriments
comportamentals de les diferents espècies
animals allotjades.
b) La zona ocupada per la caixa serà independent de lanterior.
2. La seva capacitat estarà en relació amb
el tipus danimal a la venda.
Article 5
Condicionament dels locals
Tots els locals comercials hauran de
comptar amb el següent condicionament:
1. Sistemes daireació natural o artificial
que assegurin ladequada ventilació del
local.
2. Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari tant per a
mantenir netes les instal·lacions com per a
preparar en condicions lalimentació 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 lactivitat en perfectes
condicions. Les hores mínimes diàries
dil·luminació per a cada tipus danimal
seran les regulades a lAnnex.
5. Mesures dinsonorització adequades al
tipus danimals de lestabliment.
6. Control ambiental de plagues.
Article 6
Documentació i identificació
1. Tots els locals comercials hauran de disposar dun Llibre-Registre on constin les
dades exigides per la normativa reguladora

Article 7
Animals objecte de lactivitat comercial
1. Llevat de les mascotes pròpies, a lestabliment comercial només pot haver-hi animals destinats a la venda.
2. A lhora de vendre un animal es donarà
preferència a aquells que, pertanyent a la
mateixa espècie, hagin estat criats en captivitat sobre els que provinguin de captures. En
el llibre de registre dentrades i sortides de
cada establiment haurà de deixar-se constància del compliment daquesta preferència.
3. La venda danimals potencialment perillosos haurà de complir els requisits previstos
a la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre,
de Règim Jurídic de la Tinença dAnimals
Potencialment Perillosos, la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos
potencialment perillosos i lOrdenança general del medi ambient urbà de Barcelona. Lincompliment daquests requisits podrà comportar la incautació i dipòsit de lanimal fins
la regularització de la situació, sens perjudici
de les sancions que hi puguin recaure.
4. Els animals de fauna salvatge i/o perillosa només poden ser venuts si el Nucli Zoològic del titular està sota el control del Comitè
de Fauna Salvatge i Perillosa de la Generalitat de Catalunya i el destinatari de lanimal
reuneix els requisits especificats en la legislació de la Comunitat de residència. A aquests
efectes, serà necessària lexhibició dun certificat acreditatiu expedit per lAdministració
competent.
5. La importació danimals per a la venda
és permesa només a aquelles empreses que
disposin de les instal·lacions exigides per a
laclimatació i ha de constar en el llibre de
registre si es tracta danimals criats en captivitat o salvatges.
6. Els animals shan de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia.
7. Els particulars que no tinguin les autoritzacions pertinents no podran ofertar animals
mitjançant anuncis de qualsevol tipus.
Article 8
Venda darticles complementaris
1. A més dels animals, els locals comercials sotmesos a la present Ordenança poden
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vendre articles relacionats amb els animals
inclosos en làmbit daplicació de la present
Ordenança, com gàbies, aquàriums, joguines, sorra i altres objectes similars.
2. Aquests articles han de ser exposats per
grups danimals i hauran de portar rètols
identificatius, junt amb la informació relativa
a la seva finalitat i forma dutilització.
Article 9
Venda de productes per a lalimentació dels
animals
1. Als establiments regulats per aquesta
Ordenança, també poden posar-se a la venda
productes per a lalimentació dels animals
que shi comercialitzen. Aquests productes
hauran de localitzar-se separadament dels
enunciats a larticle anterior.
2. Els productes destinats a lalimentació
dels animals han de portar data de caducitat i
shan de renovar periòdicament per a evitar
que es malmetin o esdevinguin impropis per
lalimentació animal.
3. Es prohibeix la venda de menjar sense
envasar en origen.
4. En el supòsit que sofereixin a la venda
productes alimentaris vius envasats, també
sha de fer constar la data denvasament i
caducitat.
Article 10
Prohibició de regalar animals
Els animals objecte de la present Ordenança no poden ser objecte de regal o sorteig, rifa o promoció, ni poden ser lliurats
com a cap tipus de premi, obsequi o recompensa.
Article 11
Manteniment dels animals als establiments
1. Els animals es mantindran en adequades
condicions de salut i higiene, i sota la responsabilitat dun 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 laccés a
lestabliment, i en tot cas han de ser ubicats
en zones en que no puguin ser molestats.
3. Està prohibida lexposició danimals a
laparador dels establiments.
4. Fora de lhorari comercial, els establiments han de tenir les persianes baixades per
a protegir els animals.
5. La manipulació dels animals sha defectuar en zones de lestabliment adequades
a tal efecte i per part de personal que hagi
superat els cursos a que fa referència larticle
16 daquesta 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 manera que els animals que hi hagi a cada habitacle no puguin ser molestats pels que es troben als altres habitacles. Si uns habitacles

estan situats damunt daltres es prendran
mesures per a impedir que es comuniquin els
residus orgànics sòlids o líquids generats per
aquests.
2. El nombre danimals de cada habitacle
estarà en funció de la seva capacitat i del
tipus danimal a allotjar.
3. Dins de cada habitacle, ha dexistir un
lloc adequat per a què els animals puguin
amagar-se quan ho necessitin.
4. Tots els habitacles hauran de disposar
dun recipient pel subministrament daigua
potable. Així mateix, el menjar es dipositarà
sempre en menjadores i laigua en abeuradors 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 memòria dinstal·lació realitzada per un facultatiu
adient.
2. Les deixalles es situaran en contenidors
de tancament hermètic que impedeixin
laccés dinsectes o rates. Quan es tracti de
cadàvers danimals, hauran de ser dipositats
en un recipient o contenidor de tancament
hermètic pel seu trasllat a centres deliminació autoritzats.
Article 14
Dades identificatives dels animals
1. A cada un dels habitacles hi ha de figurar una fitxa en la que consti el nom comú i
científic de lanimal, amb la finalitat de facilitar que els possibles compradors disposin
dàmplia informació sobre els animals a
adquirir.
2. Sens perjudici del que disposa lapartat
anterior daquest article, cada establiment ha
de disposar de fitxes, agrupades per famílies,
en les que constin les característiques dels
animals que shi allotgin i, en particular, les
següents:
a) Mida màxima que pot assolir lanimal
adult.
b) País i zona dorigen de lanimal i àrea
de distribució de lespècie.
c) Particularitats alimentàries.
d) Tipus i dimensió de la instal·lació adequada, amb indicació dels elements accessoris recomanables.
e) Particularitats i incompatibilitats de les
espècies.
f) Indicacions essencials per al seu correcte manteniment.
g) Procedència de lanimal, fent constar si
ha estat criat en captivitat o ha estat objecte
de captura.
Article 15
Espais reservats per a animals en procés
dadaptació i malalts
1. Els establiments han de tenir un espai
reservat per als animals que siguin en procés
dadaptació i un altre pels animals malalts.
2. Els animals que pateixin alguna malaltia
han de ser posats en quarantena a lespai

habilitat a tal efecte i sotmesos a loportú
control del Servei Veterinari al que lestabliment estigui adscrit. En aquests casos, els
seus habitacles hauran de ser netejats i desinfectats diàriament.
Article 16
Personal dels establiments
1. El personal que presti serveis en els
establiments destinats a la venda danimals
objecte de la present Ordenança han de
mantenir les condicions dhigiene i neteja
personals adients.
2. El personal que presti serveis en establiments de venda danimals ha dacreditar la
seva capacitació mitjançant la superació de
cursos específics. El contingut daquests cursos, els requisits i les condicions dels mateixos seran els que sespecifiquin mitjançant
Decret dAlcaldia 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 signar per duplicat una còpia de la fitxa a que fa
referència larticle 14.2, com a document
acreditatiu que coneix, entén i accepta les
condicions de manteniment que requereix
lanimal, lliurant-se una còpia del mateix al
venedor i romanent laltre en mans del venedor.
2. Així mateix, quan es formalitzi una
compra-venda, el venedor lliurarà un document acreditatiu de la transacció, en el qual
hauran de constar els següents extrems relatius a lanimal objecte de la mateixa:
a) Espècie.
b) Raça i varietat.
c) Edat i sexe, si és fàcilment determinable.
d) Codi didentificació requerit per la legislació vigent i senyals somàtiques didentificació.
e) Procedència de lanimal.
f) Nom de lanterior propietari, si escau.
g) Número de lanimal en el Llibre-Registre del comerciant.
h) Número de nucli zoològic del venedor
i, si escau, del comprador.
i) Controls veterinaris a que ha de sotmetres lanimal venut i periodicitat dels mateixos.
j) Responsabilitat civil del venedor en cas
devicció i obligació de sanejament de conformitat amb la normativa vigent en aquesta
matèria. Lexistència dun servei veterinari
dependent de lestabliment que atorga certificats de salut per a la venda dels animals no
eximeix el venedor de responsabilitat davant
malalties dincubació 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 despècies de la fauna i flora
silvestres mitjançant el control del seu
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comerç, o norma que el substitueixi, el document a que fa referència lapartat anterior
haurà de detallar el número i les dades exigides per la normativa reguladora del comerç
daquests animals.
4. El comprador dels animals està obligat a
conservar aquest document acreditatiu de la
procedència de lanimal.
5. Quan escaigui, amb lanimal es lliurarà
un document acreditatiu de les pràctiques
profilàctiques a que hagin estat sotmesos,
que variaran en funció del tipus danimal 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 safegirà un altre número corresponent a cada un dels animals que
ho composen.
Article 18
Condicions de lliurament dels animals
1. Els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions que millor garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat i
en perfecte estat de salut. En tot cas, el lliurament dels animals haurà de realitzar-se en les
condiciones fixades als Annexos de la present Ordenança.
2. Tots els establiments hauran de complir
tots els requisits sectorials o daltre naturalesa
que siguin aplicables a lactivitat comercial
en virtut de la Llei sobre Comerç Interior o
daltres disposicions legals o reglamentàries.
TÍTOL III
DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA
VENDA DANIMALS EN ESTABLIMENTS
COMERCIALS
Article 19
Condicions especials de les botigues de
petits mamífers
1. Les gàbies han destar construïdes de
material que no puguin ser rossegats pels animals.
2. A la gàbia sinstal·larà qualsevol element 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 daquests animals cal que les instal·lacions
comptin amb llum orientador, espais enfosquits i intensitat lluminosa adient a cada
espècie.
Article 20
Gats i gossos
1. La botiga disposarà dun mínim de dos
exemplars cadells. Ledat 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 lexercici 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 dassegurar-ne ladequada socia-

lització daquests animals, la botiga disposarà
per a cada espècie animal que tingui a la
venda dun programa de socialització específic elaborat per un veterinari, amb les situacions més habituals que requereixi la seva
convivència com a animals de companyia.
Aquesta socialització comprendrà necessàriament la pràctica de jocs i el contacte directe
dels cadells per part de les persones que estiguin a la seva cura i amb altres animals de la
seva espècie.
3. A les instal·lacions de les botigues no
shan de barrejar caràcters incompatibles ni
grandàries diferents, les botigues han de
comptar amb els medis que es concreten a
lannex i cada departament disposarà dun
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 pertinents per dur a terme lactivitat de cria i
venda danimals. Aquests animals així com
els que provinguin dassociacions de protecció animal, podran ser ofertats sempre que
disposin de la corresponent avaluació veterinària del seu estat sanitari i comportamental
i que el responsable de la cria particular shagi registrat com a tal en el registre de nuclis
zoològics.
5. Tots els gossos i gats hauran destar
identificats amb qualsevol dels sistemes establerts per la llei en el moment de produir-se
la venda.
Article 21
Aus dornamentació
1. Només es poden socialitzar entre elles
espècies de mides similars i que savinguin
les unes amb les altres.
2. Els animals han de tenir un lloc fosc que
els permeti la possibilitat daïllar-se.
3. Les gàbies compliran les condicions
següents:
a) Han destar situades en llocs clars i amb
circulació daire.
b) Les de superfície fins 1 m2 han de tenir
una cara, com a mínim, que no permeti lobservació.
c) El material de lenreixat no pot estar
robinat. La seva amplada i solidesa sha dajustar a les dimensions de les aus que conté.
d) El recobriment del terra ha de ser adequat a cada espècie. No està permesa la utilització 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 daquari
1. Aquestes botigues han de tenir en un
lloc destacat un aquàrium que serveixi de
model dinstal·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 daquests materials i tenir el fons
opac sempre que mantinguin els paràmetres
fisico-químics que necessiti cada espècie.
2. El canvi de laigua de laquàrium ha
destar en funció de la necessitat de manteniment 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. Sestableixen les següents prohibicions:
a) No es poden oferir peixos injectats artificialment ni mutilats amb finalitats comercials.
b) No està permesa la venda de peixos
daquari que hagin estat capturats amb verí o
material explosiu.
c) Només es poden ajuntar diferents espècies amb altres de similars exigències pel que
fa a la composició de laigua, mides i comportament.
Article 23
Secció damfibis i rèptils
1. Els receptacles hauran de complir els
següents requisits generals:
a) Han destar prou assegurats per a que
cap animal pugui tombar-los.
b) Únicament serà transparent la part frontal, la resta de costats i el sostre han de ser
opacs.
c) Sefectuarà una neteja general sempre
que es vulgui canviar lespècie allotjada i una
neteja i desinfecció integrals cada tres mesos.
d) Han de tenir refugis per a que els animals allotjats puguin amagar-se. Contindran
animals de la mateixa espècie o despècies
compatibles, de mides similars (30% màxim
de diferència) i no agressius entre ells.
e) Hauran destar proveïts de tanca de
seguretat per a impedir qualsevol manipulació.
f) La il·luminació sha defectuar amb sistemes dampli espectre, i banys dUVA per els
animals que ho requereixin.
2. Els receptacles hauran de complir els
següents requisits daigua, aire i calefacció.
a) Aquàriums: Sha de canviar, com a
mínim, 1/2 volum daigua setmanalment; per
a la ventilació tindran una reixeta a la tapa i
difusor daire i, com a calefacció, disposaran
dun escalfador intern aïllat de qualsevol
contacte amb els animals.
b) Aquàterrariums: Sha de canviar, com a
mínim, 1/2 volum daigua setmanalment; per
a la ventilació disposaran de reixeta a la tapa
i/o al lateral i un difusor daire a la part aquàtica. Com a calefacció disposaran dun escalfador daigua i duna estora tèrmica per a la
part terrestre segons la mida del recipient.
c) Terrariums: Disposaran dun o dos
cubells de material no plàstic per a laigua;
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 eficàcia.
3. Lalimentació ha de ser variada. Les
proteïnes, vitamines, glúcids i els comple-
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ments de vitamines, oligoelements, minerals i
calci han destar dacord amb les necessitats
de cada espècie. La introducció de laliment
al receptacle sha de fer al matí per a les
espècies diürnes i al vespre per a les nocturnes i crepusculars. I no salimentaran els animals amb presa viva en presència de públic.
Article 24
Secció descorpins i taràntules
1. Cada terrari disposarà dun petit recipient daigua de mida inferior al volum de
lanimal i laigua sha de mantenir neta i
sense clor.
2. També disposarà duna bona ventilació
mitjançant una reixa situada a cada lateral
del terrari.
3. Sha de mantenir una zona del terrari
humida i una altra seca per a que els animals
puguin triar. En el supòsit despècies tropicals, la zona humida sha de polvoritzar diàriament.
4. Cal emprar una llàntia dinfraroigs per a
la calefacció ambiental i un coixí o cables
calefactors per el substrat. Però sha de deixar
un espai del terrari sense escalfar.
5. Els individus joves shan dalimentar
cada dos dies i els adults un cop per setmana.
TÍTOL IV
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 25
Disposicions generals sobre infraccions i
sancions
1. Constitueixen infraccions administratives 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
dAnimals Potencialment Perillosos, la Llei
10/1990, de 30 de juliol, de Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, larticle 129 de la Carta Municipal de Barcelona,
la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina
de mercat i defensa dels consumidors i usuaris, lOrdenança Municipal dActivitats i dIntervenció Integral de lAdministració Ambiental i la present Ordenança.
2. Les infraccions administratives en matèria de venda danimals seran sancionades
segons el que disposa la normativa esmentada en lapartat primer daquest article.
3. Seran sancionades per la comissió de
les infraccions al·ludides en el paràgraf anterior, 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 sapreciï identitat de subjectes, fets i fonaments.
En aquest darrer supòsit saplicarà 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 omissions següents:
a) La no possessió o possessió incompleta
dun arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació i/o tractament
obligatori.
b) La venda danimals de companyia als
menors de catorze anys i a incapacitats sense
lautorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o la custòdia.
c) La donació dun animal de companyia
com a premi o recompensa.
d) La tinença, el tràfic o el comerç despècies 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 despècies, o dels ous i les cries daquestes, incloses
en lAnnex 2 amb la categoria D de la Llei de
Protecció dels Animals.
f) La venda de parts de les espècies protegides incloses a lAnnex 2 amb la categoria D
o dels productes obtinguts a partir daquestes
espècies.
2. Són infraccions greus:
a) El manteniment dels animals sense lalimentació necessària i/o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènicosanitari.
b) Lesterilització, la pràctica de mutilacions 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 incompleta 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 despècies, o dels ous i les cries daquestes, de la
fauna no autòctona declarades protegides per
tractats i convenis internacionals vigents a
lEstat espanyol, si no posseeixen la documentació exigida.
f) La tinença, el tràfic o el comerç despècies, o dels ous i les cries daquestes, incloses
a lAnnex 2, Categoria C de la Llei de Protecció dels Animals.
g) La venda de parts de les espècies protegides incloses en lAnnex 2 amb la categoria
C o productes obtinguts a partir daquestes
espècies.
h) La venda ambulant danimals de companyia i daltres tipus danimals fora de mercats i fires legalitzades.
3. Són infraccions molt greus:
a) La venda, la tinença, el tràfic o el
comerç despècies, o dels ous i les cries daquestes o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies de la fauna no autòctona
declarades altament protegides o en perill
dextinció per tractats i convenis internacionals vigents.
b) La tinença, el tràfic o el comerç despècies, o dels ous i les cries daquestes, incloses
a lAnnex 2 amb les categories A i B, de la
Llei de Protecció dels Animals.

c) La venda de parts de les espècies protegides incloses a lAnnex 2 amb les categories
A i B de la Llei de Protecció dAnimals o dels
productes obtinguts a partir daquestes espècies.
d) El maltractament i les agressions físiques
als animals.
e) Labandó dun animal de companyia.
f) Lincompliment de lobligació de vendre
els animals desparasitats i lliures de tota
malaltia.
4. Les infraccions en matèria de protecció
danimals 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 lepígraf f de lapartat tercer daquest 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 dabril, o normes que les substitueixin.
2. Les infraccions a què fa referència el
paràgraf anterior, es sancionaran de conformitat amb allò previst amb les disposicions
legals que shi esmenten
Article 28
Infraccions i sancions en matèria danimals
potencialment perillosos
Les infraccions relacionades amb la compra-venda danimals potencialment perillosos
i, en particular, de gossos que mereixin
aquest mateix qualificatiu es sancionaran dacord amb allò que estableixen la Llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, i la Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol.
Article 29
Infraccions i sancions en matèria dactivitats
i dintervenció integral de ladministració
ambiental
1. Constitueixen infraccions administratives 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 lAdministració ambiental, les normes que la desenvolupen, i lOrdenança Municipal dActivitats i dIntervenció Integral de lAdministració
Ambiental.
2. Les infraccions relatives a lactivitat es
sancionaran de conformitat amb allò que disposa lOrdenança Municipal esmentada.

Núm. 122 / Pàg. 46

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

22 / 5 / 2002

Administració Local

Article 30
Infraccions i sancions específiques daquesta
Ordenança
1. Constitueixen infraccions administratives greus les accions o omissions que vulnerin les normes daquesta Ordenança i que no
siguin tipificades en cap de les Lleis esmentades a lapartat primer de lart. 26.
2. Les infraccions a què fa referència el
paràgraf anterior, es sancionaran amb multa
fins a 901,52 EUR.
Article 31
Clausura de lactivitat
1. Sens perjudici del que disposa larticle
següent, quan la imposició de les sancions a
què fa referència larticle 37, obeeixi a la
manca de llicència municipal per tal de
poder exercir lactivitat, o a lincompliment
de les condicions de la llicència o de qualsevol altre requisit normatiu necessari per tal de
poder posar en marxa o mantenir en funcionament lactivitat de què es tracti, la imposició de la sanció vindrà acompanyada de lordre de clausura de lactivitat dictada per lAlcaldia, la qual es portarà a terme i es mantindrà fins que els interessats no hagin legalitzat 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 dexercir activitats sense títol habilitant
idoni o sense subjectar-se als requisits determinats per la Llei.
Article 32
Mesures cautelars específiques
1. En el cas de les activitats que sexerceixin 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 lactivitat de què es tracti,
lAjuntament, si constata el risc duna afecció
greu al medi ambient, la seguretat o la salut
pública, pot ordenar, en la tramitació del
procediment sancionador, la suspensió de
lactivitat fins que shagi obtingut el títol
habilitant corresponent.
2. Si el risc constatat fos greu i imminent,
la suspensió cautelar de lactivitat podrà ser
acordada de forma immediata i provisional,
havent-se de confirmar o aixecar la mesura
adoptada un cop escoltat el titular de lactivitat. Als anteriors efectes, lordre de suspensió,
sens perjudici de ser immediatament executiva, vindrà acompanyada de lobertura dun
tràmit daudiència i vista.
3. LAjuntament també pot imposar multes
coercitives amb la quantia màxima de 601
EUR, i amb un màxim de tres de consecutives.
4. Quan la clausura de lactivitat es derivi
dun expedient autònom no sancionador, la
mesura cautelar de suspensió de la dita activitat es subjectarà als mateixos tràmits i
requisits que es recullen en aquest article.
5. La mesura cautelar de suspensió de lactivitat, adoptada en virtut daquest article, es

mantindrà fins que el titular no hagi obtingut
la llicència o lautorització que correspongui,
amb independència del procediment sancionador i de la seva resolució.
Article 33
Procediment administratiu sancionador
1. El procediment sancionador serà el que
amb caràcter general tingui establert lAjuntament de Barcelona.
2. Supletòriament, serà daplicació el procediment administratiu sancionador regulat
per als òrgans de lAdministració de la Generalitat de Catalunya en el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, o norma que el substitueixi i, en el seu cas, el que reguli la legislació
de lEstat.
3. Sens perjudici daltres interessats, les
associacions de protecció i defensa dels animals tenen la condició dinteressades en els
procediments administratius sancionadors
sempre que hagin formalitzat la compareixença en aquests procediments administratius.
Article 34
Comís dels animals
1. LAjuntament pot comissar els animals
objecte de protecció sempre que hi hagi indicis racionals dinfracció del que disposa
aquesta Ordenança.
2. La durada del comís serà fins que perdurin les circumstàncies que lhan determinat. Un cop finalitzat el comís, lanimal
podrà ser retornat al propietari o esdevenir
propietat de lAdministració, la qual el pot
cedir a institucions zoològiques o de caràcter
científic, retornar-lo al país dorigen, dipositar-lo en centres de recuperació o alliberar-lo
al medi natural, si es tracta duna espècia
autòctona.
3. Si el dipòsit perllongat dels animals
comissats és perillós per a llur supervivència
o els pot comportar patiments innecessaris,
lAdministració haurà de decidir la seva destinació.
4. Les despeses ocasionades pel comís i
les actuacions relacionades seran a càrrec del
causant de les circumstàncies que lhan
determinat.
Article 35
Competència
1. En matèria de protecció danimals, lAjuntament pot instruir els procediments administratius sancionadors i elevar-los a lautoritat competent per a què els resolgui llevat
que lAjuntament els pugui resoldre en cas de
delegació.
2. En matèria de disciplina de mercat i
protecció i defensa dels consumidors i usuaris, lAlcalde pot imposar sancions de multa
fins a 6.01012 EUR.
3. En matèria de venda de gossos potencialment perillosos la competència per imposar sancions és de lAlcalde.
4. En matèria dintervenció integral de
lAdministració ambiental, la competència
per imposar sancions és de lAlcalde.
5. En matèria de les infraccions específi-

ques daquesta Ordenança, la competència
per imposar sancions és de lAlcalde.
6. LAlcalde pot delegar o desconcentrar
les seves competències dacord amb allò que
preveu larticle 13.2 de la Carta Municipal.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Adaptacions funcionals
Els establiments de venda danimals que
estiguin en funcionament o que ja haguessin
presentat la sol·licitud de llicència dobertura
destabliment a lentrada en vigor daquesta
Ordenança disposaran dun termini de sis
mesos, a comptar des de lendemà de lentrada 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 danimals, com a conseqüència de
les prescripcions daquesta Ordenança, es
podran executar en el termini màxim de 18
mesos, a comptar des de lendemà de lentrada en vigor de la mateixa.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Venda danimals a les Rambles
El contingut daquesta Ordenança no afectarà els establiments danimals de les Rambles, que es regiran per lOrdenança de Mercats o norma municipal que substitueixi la
regulació que al respecte shi conté.
Segona
Modificació de lAnnex
Mitjançant Decret dAlcaldia o de la
Comissió de Govern es podrà revisar lAnnex
daquesta 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
lendemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
ANNEX A LORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE LA VENDA DANIMALS
SECCIÓ DE PEIXOS DAQUARI
1. Sha de col·locar en un lloc ben visible i
en caràcters fàcilment llegibles, un taulell
amb la llista dels paràmetres més importants
de laigua. (Valors bàsics daigua dolça i
aigua salada).
2. Sha de vigilar constantment lestat de
salut dels peixos. Sha de conèixer les principals malalties dels peixos, així com els símptomes visibles daquestes. El peixos morts
shan de separar de les instal·lacions de
venda. Els peixos malalts shan dexcloure de
la venda i sels hi ha de buscar un altre
emplaçament. Els peixos que quedin a la-
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quari de venda han de tenir senyalitzades les
seves conques respectives.
3. A cada aquari shi ha dinstal·lar un sistema segur de tapa amb el fi devitar que cap
peix pugui saltar fora del recipient.
4. Cada aquari ha destar connectar amb
un filtre que faciliti els valors de laigua convenientment per a cada espècie. Es recomana
els filtres individuals als de blocs. Els filtres
centrals només són acceptables sota la condició que siguin oferts peixos amb les mateixes
necessitats excepcionals de paràmetres de
laigua (ej. Només llac de Tanganika o només
llac Malawi, etc).
5. Tos els aquaris han de reproduir les
temperatures dacord amb les necessitats de
cada espècie en el seu hàbitat natural. (regularment entre 24 i 26ª C). Sha dajustar les
temperatures de manera que divergeixin daquestes. (ej: > 25º C para los Diskus, escalares. 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 laigua,
en especial als peixos daigua freda i/o de
proveir-lis oxigen. La temperatura de laigua
sha de poder llegir constantment en tots els
recipients.
6. Tots els aquaris han destar il·luminats
com mínim 10 hores, tant els dies feines com
els festius. La il·luminació no ha denlluernar.
La llum ha de ser suau en el cas que hi hagi
varies espècies mitjançant mesures adequades (ex. filtre de turba, plantes aquàtiques).
7. Sha de canviar laigua de cada aquari
amb la freqüència necessària per tal que els
paràmetres siguin els adequats als biotops
dorigen de les espècies que continguin.
També sha de disposar dinstal·lacions, mitjans i coneixements que possibilitin la preparació de laigua i lajustament dels paràmetres 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 coneixements sobre laclimatació de les espècies
singulars.
9. Les densitats que sespecifiquen 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 daigua.
- Peixos mitjans fins a una llargada de 10
cm: màxim 2 cm peix per litre daigua.
- Peixos grans duna llargada superior als
10 cm: màxim 1 cm peix per litre daigua.
10. Particularment, al cas dels peixos
grans, cal que laquari sigui com a mínim el
doble dample 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 desquena elevada,
com ara els escalars i els discos, cal que la
peixera tingui una alçada suplementària de
com a mínim tres vegades lalçada corporal (
= final de les aletes dorsals - final de les aletes 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 cadascuna de les zones de permanència esmentades poden ser presentades com a màxim
dues espècies.
12. Els peixos només han de ser lliurats en
un nombre que correspongui a la seva naturalesa social, o sigui que, ja de lassessorament, sha de deduir que cal facilitar un
acompanyament adient a lespècie, per això,
caldrà fer una compra addicional.
13. Els peixos només poden ser despatxats
en bosses de plàstic enfosquides, aïllades tèrmicament (p.e. amb paper de diari), ben oxigenades i amb informacions del transvasament detallades i escrites al paquet. Al cas
del peixos laberint (anabantoidei), cal tenir
en compte que tinguin suficients reserves
daire atmosfèric.
14. Cal considerar les peculiaritats específiques de lespècie, que exigeixin una empaquetació individual (p.e. la incomunicació
dels silurs cuirassats, lagressivitat dalguns
peixos de lluita).
15. Algunes formes de peixos rojos (Carassius auratus) criades en captivitat no són
apropiades per al manteniment en aquaris
daigua calenta. Només es socialitzen entre
elles.
16. En la compra de peixos de bassa, especialment quan es puguin preveure forts canvis de temperatura entre les instal·lacions de
lestabliment de venda i la bassa del comprador, el comprador haurà de ser advertit de la
necessitat de dur a terme un progressiu ajustament de temperatura. Aquest advertiment
es pot facilitar a través dun fullet que serà
lliurat a cada comprador.
17. Només esta permesa la importació de
peixos globus (Fam. Tetraodontidae) i de peixos eriçons duna llargada corporal màxima
de 15 cm. (espècies daigua dolça i daigua
marina).
SECCIÓ DAMFIBIS
18. Aigua
Tots els terraris disposaran duna cubeta
amb aigua neta.(preferiblement dues i si es
possible no seran de plàstic). El recipient ha
de permetre que lanimal mes gran pugui
introduir-se completament a laigua i no per
això dificultar la seva sortida.
La cubeta sha de netejar diàriament i laigua del seu interior no tindrà cloro i haurà
destar plena tot el dia.
En els aquaris i aquaterraris sha de canviar 1/2 volum daigua setmanalment.
19. Aireació
Tots els receptacles tindran una bona ventilació, i sevitaran corrents daire.
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 duna reixeta
en un lateral i/o a la tapa i dun difusor daire
a la part aquàtica.
20. Calefacció

Els aquaris que requereixin calefacció, disposaran dun calentador intern, però es procurarà aïllar-lo de manera que cap animal el
pugui tocar.
Els aquaterraris que requereixin calefacció,
poden calentar-se mitjançant un calentador
daigua. 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 laquaterrari.
Els terraris que requereixin calefacció,
poden utilitzar una esterilla tèrmica o un
cable calentador del terra. Aquests sistemes
provoquen la pèrdua dhumitat en el substrat,
per la qual cosa, els terraris amb calefacció
shan dhumidificar duna manera més continuada.
Si sutilitza esterilla, aquesta es situarà fora
del terrari.
Si sutilitzen cables, aquests shauran de
situar a sota del substrat, situant una tela
aïllant o un material similar, entre el cable i
el substrat, de manera que si lanimal senterra, no tingui contacte directe amb el cable.
Tots els sistemes de calefacció es poden
combinar amb illes de llum càlides que shan
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 dhumitat sempre estarà en concordança amb els diferents tipus de terraris.
En els aquaterraris, lutilització dun difusor a la part aquàtica mantindrà uns nivells
adequats dhumitat.
Els terraris, a més de disposar duna cubeta
daigua, shan de polvoritzar diariament les
vegades que sia necessari per mantenir el
grau dhumitat adequat a cada tipus de terrari
evitant la formació de bassals.
Lús dels típics higròmetres poden portar a
errors, només els digitals son suficientment
precisos. Es aconsellable disposar dun daquests higròmetres digitals per a poder verificar periòdicament lhumitat 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 necessitats.
Els receptacles que allotgin exemplars
albins o amb falta de pigmentació, no seran
il·luminats de manera directa.
23. Refugis
Saconsella lutilització de suro natural, ja
que degut al seu pes lleuger, en cas de caiguda es més improbable que saixafi algun animal.
24. Substrat
Es recomana lús de substrats dargila o de
turba i, sobre aquesta base, una capa de
molsa i/o fullam de petit tamany. També shi
poden introduir plantes vives amb test.
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Lús 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
laspecte extern de lanimal per detectar prematurament possibles enfermetats, sobretot
epidèmiques, com abcessos, males mudes,
etc. en aquest cas sha de separar lanimal
afectat del grup i tractar-lo convenientment,
assessorats per un especialista.
Lalta temperatura i lhumitat, poden afavorir laparició de floridures o altres fongs,
orígens de nombroses enfermetats, per lo que
la higiene ha de ser òptima.
Els receptacles han de ser revisats diariament i retirar-se les possibles restes de menjar, plantes mortes, etc.
Es durà a terme una neteja general del
receptacle cada cop que shi introdueixi una
espècie diferent a la que hi havia anteriorment. No passaran més de tres mesos entre
cadascuna de les neteges integrals i desinfeccions del receptacle.
Els animals han destar 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 dhaver 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.
Shan dinstal·lar de manera que la seva
neteja i desinfecció pugui realitzar-se amb
facilitat i efectivitat.
27. Receptacle
Son apropiats com a material de construcció dun receptacle per a amfibis: vidre,
matèries sintètiques i materials recoberts de
plàstic, que han de poder ser netejats i desinfectats fàcilment.
Tots els receptacles han de ser independents per raons de seguretat.
28. Transport post-venta
Els transport sempre dependrà del tipus
danimal i de la quantitat.
Els amfibis no aquàtics es transportaran
preferiblement en capses o recipients destinats a tal efecte i que disposin de suficients
orificis daireació. (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).
Sassegurarà un grau dhumitat suficient
(un mètode eficaç pot ser agregar un tros
desponja mullada encara que altres mètodes
seran vàlids sempre que siguin deficàcia provada).
Els amfibis únicament aquàtics shan de
transportar sempre dins de laigua, preferentment en una bossa de plàstic gruixut, de
tamany suficient, amb 1/3 parts daigua i 2/3
parts daire i tancada convenientment per

que no disminueixi la càmara daire, però en
cas de necessitat, el client la pot obrir i tornar
a tancar per a renovar laire. El comerciant
tancarà la bossa a certa pressió perquè
aquesta tingui consistència, però sense ser
excessiva, car podria perjudicar a lanimal.
Aquesta bossa es podria introduir a linterior
dun recipient de plàstic impermeable duna
mida semblant a la bossa. En el defecte de no
incloure recipient de plàstic, sintroduirà 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 doxigen.
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 duna compra, el comerciant ha
davisar als clients de la limitació que hi ha
en el temps de transport, que no pot sobrepassar les 3 hores per a que els animals no
pateixin cap contratemps (calor, fred excessiu, falta doxigen, lesions, fugues, etc.) recordant que mai sels pot deixar exposats al sol.
Durant lestiu, 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 ordenances municipals de venda danimals, 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 sestableixen en larticle 5.2. Tot
i això, cal advertir al comprador de la màxima toxicitat dalguns amfibis, tant anurs com
alguns urodels, donat que aquests tenen
alguns dels verins més potents del món animal.
30. Aquari temperat
Per a amfibis no tropicals i totalment aquàtics.
Alguns urodels com: Ambystoma mexicanum, Siren sp., Amphiuma sp., Necturus sp.,
etc.
Disposaran de:
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- Difussor daire.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(temperatura ideal 18/20ºC).
- Reixeta daireació.
Mides mínimes per a un Aquari temperat
durodels:
50 cm. de llarg, 30 cm. dample, 30 cm.
dalçada i 20 cm. dalçada a nivell de laigua
*. Allotjant un màxim de 6 exemplars de fins
14 cm. el mes gran; o un màxim de 3 exemplars 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, laquari no serà inferior a
aquestes mides.

31. Aquari tropical
Per a amfibis totalment aquàtics.
Alguns anurs (pípids) com: Pipa sp., Xenopus sp., Hymenochirus sp., Pseudhymenochirus sp., i també algunes espècies de Cecilies
(Gymnophiones) dhàbits aquàtics com:
Typhlonectes sp.
Disposaran de:
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- Temperatura regulada entre 23 i 27º C.,
sense variacions diürnes/nocturnes.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri.
- Reixeta daireació.
Mides mínimes per a un Aquari Tropical
dAnurs: 50 cm. de llarg, 30 cm. dample, 30
cm. dalçada de laquari i 20 cm. dalçada
del nivell de laigua.* 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 nombre danimals, laquari no serà inferior a
aquestes mides.
32. Aquaterrari temperat
Per a les espècies damfibis 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., Pachytriton sp., Taricha sp., Notophtalmus sp., etc.
Disposaran a la part aquàtica de:
- Un espai dentre el 50 i el 75% del total
de la superfície de laquaterrari.
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- Difussor daire.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(temperatura recomenada de 17/19º C.)
- Elements que permetin laccés 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 daireació.
- Alt grau dhumitat.
Mides mínimes de la part aquàtica de lAquari Temperat: 30 cm. de llarg, 30 cm.
dample, 30 cm. dalçada de laquaterrari i
12 cm. dalçada del nivell de laigua*. 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 o tamany
dels animals, la part aquàtica de laquaterrari
no serà inferior a aquestes mides.
33. Aquaterrari tropical
Per a espècies damfibis 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 Cecilies (Gymnophiones), dhàbits amfibis, com:
Ichthyophis sp., etc.
Disposaran a la part aquàtica de:
- Un espai dentre el 50 i el 75% del total
de la superfície de laquaterrari.
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- Difussor daire.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(temperatura regulada dia i nit entre 24 i 27º
C.)
- Elements que permetin laccés fàcil a
terra (pedres, rampa, etc.).
Disposaran a la part terrestre de:
- Un espai dentre el 25 i el 50% del total
de la superfície de laquaterrari.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(temperatura recomenada 23/26º C.)
- Suficients elements de refugi.
- Reixeta daireació.
- Alt grau dhumitat.
Mides mínimes de la part aquàtica del
Aquaterrari Temperat: 30 cm. de llarg, 30
cm. dample, 30 cm. dalçada de laquaterrari i 12 cm. dalçada del nivell de laigua*.
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 laquaterrari
no serà inferior a aquestes mides.
34. Terrari humit temperat
Per a espècies damfibis no tropicals, la
vida dels quals transcorre en el medi terrestre.
Alguns Urodels com: Pseudotriton sp.,
Ambystoma sp., (fase adulta), Aneides sp.,
Plethodon sp., Tylototriton sp., etc. També
alguns Anurs com algunes espècies Nordamericanes del gènere Bufo.
Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(temperatura recomenada 15/18º C.)
- Suficients elements de refugi.
- Reixeta daireació.
- Alt grau dhumitat.
- Cubeta daigua.
Mides mínimes per a un Terrari humit temperat: 50 cm. de llarg, 30 cm. dample, 30
cm. dalçada*. Allotjant un màxim de 8 urodels 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 damfibis tropicals, la vida
adulta dels quals transcorre en el medi terrestre.
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), dhàbits 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 daireació.
- Alt grau dhumitat.
- Cubeta daigua.
- Terra tova /fullaram.
Mides mínimes per a un Terrari humit tropical horitzontal: 50 cm. de llarg, 30 cm.
dample, 30 cm. dalçada*. 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
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.
36. Terrari humit tropical vertical
Per a espècies damfibis tropicals la vida
adulta dels quals transcorre en el medi arbori.
Alguns anurs com Phyllomedusa sp., Litoria 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 (plantes tropicals amb o sense test, branques, etc.)
- Reixeta daireació.
- Alt grau dhumitat.
- Cubeta daigua.
Les mides mínimes per a un Terrari Humit
tropical vertical: 30 cm. de llarg, 30 cm.
dample i 50 cm. dalçada*. Allotjant un
màxim de 18 exemplars danurs 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 duna cubeta
amb aigua neta, el recipient ha de permetre
que lanimal més gran pugui introduir-se
completament a laigua i no per això dificultar-ne la seva sortida.
La cubeta ha de ser netejada diariament i
laigua continguda en el seu interior no tindrà
clor i ha destar plena tot el dia.
En els terraris amb animals arboris sha 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, sha de canviar 1/2 volum daigua cada 2 - 3 dies.
38. Aireació

Tots els receptacles tindran una bona ventilació però sempre evitaran corrents daire.
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 duna reixeta
el un lateral i/o a la tapa i dun difussor daire
a la part aquàtica.
Els aquaris disposaran de reixeta a la tapa i
dun difussor daire.
39. Calefacció
Els aquaterraris que requereixin calefacció,
poden calentar-se mitjançant un calentador
daigua. 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 provoquen pèrdua dhumitat del substrat, per la
qual cosa els terraris amb calefacció shauran
dhumidificar duna manera més continuada.
Si sutilitza esterilla, aquesta es situarà fora
del terrari.
Si sutilitzen 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 lanimal senterra,
no tingui contacte directe amb el cable.
Tots el sistemes de calefacció es poden
combinar amb illes de llum càlides que shan
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 dhumitat sempre estarà en concordància amb els diferents tipus de terraris.
En els aquaterraris, lús dun difussor a la
part aquàtica o altre sistema que sigui tan
efectiu mantindrà uns nivells adequats dhumitat.
Els terraris, a més de disposar duna cubeta
daigua, shan de polvoritzar diariament tantes vegades com sigui necessari per a mantenir el grau dhumitat adequat a cada tipus de
terrari.
La utilització dels típics higròmetres poden
portar a error, només els digitals son suficientment precisos. Saconsella disposar dun
daquests higròmetres digitals per a poder
verificar periòdicament lhumitat dels terraris.
41. Il·luminació
La il·luminació sha de proporcionar per
tubs fluorescents dampli espectre, encara
que en el cas dels rèptils, es poden proporcionar suplements de radiació ultravioleta
segons les necessitats de cada espècie.
Degut al continu avanç dels sistemes
dil·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 dultravioleta i els animals, no existeixi cap vidre
ja que aquest absorbeix la majoria daquests
raigs, encara que tot tipus de focus de llum
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ha destar fora de labast 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 destar
fixats per evitar que puguin caure pedres o
altres elements i ferir als animals.
43. Substrat
Sha devitar la grava als aquaris ja que els
animals tenen moltes possibilitats dingerirles al menjar així com sorra del desert o fangs
molt fins en general per a terraris de molta
humitat ja que sadhereixen a les extremitats
amb molta facilitat, creant un coixí entre les
falanges dels dits, la qual cosa evita que les
ungles serosionin i així les ungles poden
créixer desmesuradament i ser perilloses per
als animals.
44. Higiene
És molt important el control periòdic de
laspecte extern de lanimal per a detectar
prematurament possibles enfermetats, sobretot epidèmiques, com abcessos, males
mudes, etc. en aquest cas sha de separar lanimal afectat del grup i tractar-lo convenientment, assessorats per un especialista.
Lalta temperatura i lhumitat, poden afavorir laparició 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 diariament i retirar-sen les possibles restes de
menjar, plantes mortes, etc.
Es durà a terme una neteja general del
receptacle cada vegada que shi introdueixi
una espècie diferent a la que hi havia anteriorment.
No passaran més de 3 mesos entre cadascuna de les neteges integrals i desinfeccions
del receptacle.
Els animals han destar 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 lhora del menjar, ja que corren
el risc de que dos animals ataquin la mateixa
presa i acabin menjant-se entre sí.
Shan 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 micromamífers.
Sha de reposar laliment vegetal diariament i netejar escrupolosament es receptacles que continguin menjar ja que les restes
poden produir una colonització de fongs o
bactèries i provocar infeccions.
Laliment sha dintroduir en el receptacle,
segons les preferències de lanimal, és a dir,
per a les espècies diürnes, sintroduirà al
matí, mentre que per a les espècies nocturnes
i crepusculars, el menjar sintroduirà al vespre.
El comerciant danimals ha de tenir disponibles tots els aliments vius necessaris o ha
dindicar 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 danimal i de la quantitat.
Els rèptils petits es transportaran preferiblement en sacs, capses o recipients destinats a
tal efecte i que disposin dorificis daireació
suficients (si els orificis es realitzen manualment, sempre es faran des de la part interior
del recipient, cap a lexterior, evitant així que
els vorells puguin ferir als animals).
Per als rèptils que ho precisin, sels assegurarà un alt grau dhumitat.
Els rèptils de tamany mitjà i gran, així com
les tortugues no aquàtiques, hauran de ser
transportats en capses de fusta o pàtic apropiades.
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 duna compra, el comerciant
haurà dadvertir 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 excessiu, manca doxigen, lesions, fugues, etc.)
recordant que no sels pot deixar exposats al
sol.
En cas de que lanimal sigui molt àgil, sha
dexplicar al client com ha dactuar per a evitar la fuga de lanimal a lhora de desembalar.
Sha de desaconsellar la venta danimals
de difícil manteniment en captiveri a la clientela no experimentada, venent-los només a
persones amb experiència en el manteniment
daquests 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 danimals, 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 estableix
larticle 5.2.
Lexposició daquests 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 linterior (daquesta manera en cas de fuga, sevitaran
importants problemes).
El comerciant disposarà del material
necessari per a una manipulació segura dels
animals, inclosos els sèrums necessaris en el
cas doptar per la venta danimals verinosos.
48. Aquaris per a tortugues

Per a tortugues dhàbits totalment aquàtics.
Com: Chelus sp., Lisssemys sp., Trionyx sp.,
Chelydra sp., Macroclemys sp., etc.
Disposaran de:
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- 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 duna capa suficient per a
permetre el seu - lensorrament total.
- Nivell de laigua adequat a la mida de les
tortugues (que des del fons de laquari els
permeti, amb el coll estirat, arribar a la
superfície per respirar).
- Reixeta daireació.
Disposaran també duna pedra o dun promontori de fàcil accés que els permeti sortir
de laigua completament.
Mides mínimes per un aquari de tortugues
(o de la part aquàtica dun aquaterrari, si shi
allotgen, amb les condicions anteriorment
exposades): 50 cm. de llarg, 30 cm. dample i
30 cm. dalçada de laquari.
El nombre dexemplars per aquari pot
variar segons la seva grandària o la dels
exemplars que shi allotgin, en tot cas, el
nombre total dexemplars no serà mai superior al que, amb laquari sec, pugui situar a
totes les tortugues sense superposar-se en 1/5
part del seu fons.
*Independentment del nombre o tamany
dels animals, laquari no serà inferior a
aquestes mides.
49. Aquaterrari per tortugues
Per a espècies de tortugues amb hàbits lligats 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 dentre el 60 i el 80% del total
de la superfície de laquaterrari.
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- 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 laigua correspondrà aproximadament al doble de la longitud de la closca 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 laquaterrari.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri.
- La temperatura ambiental de laquaterrari
ha de ser semblant a la de laigua.
- Reixetes daireació.
Sobre la zona terrestre i a una distància de
20 cm. i on no hi puguin arribar les tortugues, 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 lhabitacle, sempre
superarà el doble de llargada de la closca de
la tortuga més gran.
Mides mínimes de la part aquàtica de laquaterrari per tortugues: 30 cm. de llarg, 30
cm. dample i 30 cm. dalçada de laquaterrari*.
El nombre màxim dexemplars en aquesta
instal·lació, no superarà mai el nombre danimals 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 laquaterrari
no podrà ser inferior a aquestes mides.
50. Terrari per tortugues
Per a espècies de tortugues dhàbits preferentment terrestres la vida adulta de les quals
transcorre en el medi terrestre. Com: Terrapene sp., Gopherus sp., Testudo sp., Agryonemys sp., Pseudotestudo sp., Kinixys sp.,
Malacochersus sp., Asterochelys sp., Geochelona 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 daireació.
- Una cubeta daigua de fàcil accés i poca
profunditat. El tamany mínim serà un cop i
mig el tamany de la tortuga més gran.
Grau dhumitat adequat segons les espècies 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 dun terrari de tortugues:
50 cm. de llarg, 30 cm. dample i 30 cm.
dalçada*.
El nombre dexemplars màxim en un terrari 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 ocupessin 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 Cocodrils, Caimans i Aligators com: Crocodylus
novaeguine, C. johnstoni, C. cataphractus, C.
porosus, C. niloticus, Osteolaemus tetraspis,
Paleosuchus palpebrosus, P. trigonatus, Caiman crocodylus i Alligator mississipiensis.
Disposaran a la part aquàtica:
- La zona aquàtica, tindran un espai dentre el 60 i el 80% del total de la superfície de
laquaterrari.
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- 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 laigua serà de 1/2 de la
llargada de lanimal més gran. Disposarà
també duna 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 daireació.
El receptacle disposarà dun cadenat o sistema de tanca de seguretat.
Fluorescent despectre ampli i bombeta
dUVA.
La distància entre el nivell de terra o
superfície del substrat i el sostre de lhabitacle, serà com a mínim 2/xxx parts de la llargada total de lanimal més gran.
Mides mínimes de la part aquàtica dun
aquaterrari per cocodrils: 75 cm. de llarg, 40
cm. dample i 2/3 cm. dalçada. Cada animal
disposarà a la zona terrestre (estant els animals en aquesta zona sense superposar-se)
duna 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 laquaterrari
no podrà ser inferior a aquestes mides.
52. Terrari humit per sauris terrestres
Per a sauris dhàbits terrestres, procedents
de zones amb un alt grau dhumitat, 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 perfectament desinfectats que puguin oferir refugi.
- Reixeta daireació i grau dhumitat elevat.
- Cubeta daigua.
- Fluorescent despectre ampli i bombeta
dUVA.
Les mides del terrari han de ser com a
mínim de 80 cm. de llarg, 50 cm. dample i
60 cm. dalçada, un terrari daquestes dimensions podria allotjar de 8 a 9 exemplars de
fins a 15 cm. el més gran, o de 4 a 5 exemplars de fins a 22 cm. el més gran.
Per un nombre més gran danimals, o
exemplars de tamany més gran, les
instal·lacions augmentaran proporcionalment.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

53. Terrari àrid per sauris terrestres
Per a sauris amb hàbits desèrtics o semidesèrtics, i que requereixin un alt grau de lluminositat i temperatura, encara que moltes
espècies poden romandre amagades sota el
substrat durant les hores de més insolació,
alguns exemples son:
Amphibolurus (Pogoma) vitticeps, Eublepharis macularius, Uromastyx acanthinurus,
Phrynosoma solare, Cordylus giganteus, etc.
Així com la major part de les espècies
descincs.
Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(Temperatura regulada entre 28/32º C).
- Cubeta daigua.
- Reixeta daireació.
- Substrat abundant i fi per permetre que
els animals shi puguin enterrar.
- Suficients refugis per a tots els animals.
Les mides mínimes del terrari han de ser
80 cm. de llarg, 40 cm. dample i 50 cm.
dalçada, un terrari daquestes 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
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes 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, Cyrtodactylus, 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
destar recoberta de pedres o escorces naturals o artificials, sense que hi hagi perill desllavissaments.
- Reixeta daireació.
- Cubeta daigua.
- Refugis a les parets i pedres o troncs al
terra.
Les mides mínimes del terrari han de ser
80 cm. dalçada, 50 cm. de profunditat i 50
cm. damplada. Un terrari daquestes dimensions 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
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.
55. Terrari per sauris arborícoles
Per sauris lhàbitat dels quals solen ser les
branques dels arbres i alguns dels quals en
baixen daquestes molt poques vegades. Com
per exemple: Iguana iguana, Basiliscus basiliscus, B. plumifrons, Hydrosaurus weberi,
Physignathus concincinus, Ptychozoon lionotum, 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) espècies com Physignatus suporten diferències de
temperatura nocturna/diürna bastant grans.
- Troncs abundants i de diferents gruixos.
- Humitat saturant
- Reixeta daireació.
- Cubeta daigua.
Sha dinstal·lar un sistema de beguda per
goteig a la part alta del terrari.
Les mides mínimes del terrari han de ser
80 cm. dalçada, 50 cm. de profunditat i 50
cm. damplada. Un terrari daquestes dimensions 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
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.
56. Terrari per a rèptils de subsòl
Per a animals que tenen tendència a passar gran part de la seva vida enterrats, perquè
son espècies cavadores i amb necessitat
duna humitat alta del substrat com per
exemple: tots els anfisbenids. Per exemple els
gèneres Trogonophis*, Bipes, Rhineura, Amfhisbaena i Blanus (espècies no protegides),
sauris dhàbits hipògeus com: Dibamus sp.,
etc. o ofidis dhàbits hipògeus com els gèneres: Typhlops, Leptotyphlops, Cylindrophis,
Anomachilus i Amilius, així com algunes
espècies del gènere Eryx com a representatives.
* 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 daireació.
- Humitat saturant.
- Cubeta daigua.
- Substrat turbós o altre dorigen vegetal
poc compactat, disposaran duna 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. dample i 50 cm.
dalçada. Un terrari daquestes 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
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes 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 laigua duns 12 cm. (no
menys de 8 cm.)
- Filtre adequat en funció dels litres continguts.
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(Temperatura regulada entre 26/29º C.)
- Difussor daire.
Disposaran a la part terrestre de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(Temperatura regulada entre 26/32º C.)
- Pedres i daltres elements que puguin
oferir refugi als animals.
- Humitat saturant.
- Reixeta daireació.
Els aquaterraris de les espècies estrictament aquàtiques contindran un 75% daigua.
La resta despècies estrictament aquàtiques
un 75% de terra i un 25% daigua.
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 lalçada del terrari com a
mínim la meitat de la llargada total de la serp
més gran. Un terrari daquestes dimensions
pot allotjar com a màxim 2 individus. Per
cada animal afegit, el volum sha daugmentar un 20%.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, laquaterrari no serà inferior a
aquestes mides.
58. Terrari àrid per ofidis terrestres
Per ofidis terrestres i dhàbitats àrids o
semiàrids com algunes espècies dels gèneres:
Psammophis, Eirenis, Coluber (no protegides), 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 proporcionar refugi als animals.
- Cubeta daigua.
- Reixeta daireació.
La superfície del terrari ha de ser com a
mínim de 1 per 0.5 la llargada total de la serp
més gran i lalçada del terrari com a mínim la
meitat de la llargada total de la serp més
gran. Un terrari daquestes dimensions pot
allotjar com a màxim 2 individus. Per a cada
animal afegit, el volum sha daugmentar un
20%.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, 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 dhumitat, com per exemple: Epicrates
cenchria, Lampropeltis triangulum, Lampropeltis getulus, així com algunes espècies no
protegides del gèneres Python, Elaphe, Coluber, etc.
Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(Temperatura regulada entre 26/30º C)
- Cubeta daigua.
- Humitat saturant (es pot aconseguir amb
moltes polvoritzacions repetides o col·locant
la cubeta daigua sobre lesterilla tèrmica).
- Reixeta daireació.

- Refugis en suficient quantitat per a tots
els animals.
- Substrat turbós o terra vegetal que retingui lhumitat, 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 lalçada del terrari com a mínim
la meitat de la llargada total de la serp més
gran. Un terrari daquestes dimensions pot
allotjar com a màxim 2 individus. Per a cada
animal afegit, el volum sha daugmentar un
20%.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, 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 dhumitat. Com per exemple: Corallus
caninus, C.enhydris, Boa constrictor, Dasypeltis scaber, Python regius, Ahaetulla nasuta, etc.
Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(Temperatura regulada entre 26/32º C).
- Cubeta daigua.
- 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 daigua sobre lesterilla tèrmica).
- Reixeta de ventilació.
Per a grans ofidis, sha de disposar dun
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, lalçada del terrari ha de ser
com a mínim la llargada de la serp més gran.
Un terrari daquestes condicions pot allotjar
com a màxim 2 serps. Per a cada animal afegit, el volum del terrari augmentarà un 20%.
* Independentment del nombre danimals,
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 ordenances municipals de venda danimals, 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 sestableixen en larticle 5.2
61. Il·luminació
Sen pot prescindir.
62. Refugis
Aquests sempre romandran secs.
Saconsella que tinguin una estructura
forta per a evitar que sestimbin sobre de lanimal.
Shan devitar refugis punxaguts i/o amb
cants afilats.
63. Higiene
La temperatura i lalta humitat poden afavorir laparició 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 diàriament, i retirar-se les possibles restes de menjar, plantes mortes, etc.
Es durà a terme una neteja general del
receptacle cada vegada que shi hagi dintroduir una nova espècie diferent a la que hi
havia anteriorment.
No passaran més de tres mesos entre
cadascuna de les neteges integrals i desinfeccions del receptacle.
Els animals han destar en un bon estat de
nutrició i lliures de símptomes que delatin
enfermetat.
64. Incompatibilitats
No sallotjaran animals de diferents espècies i mides en un mateix receptacle.
Existeixen espècies que, per exigències
climàtiques, no sobreviuen en captivitat, per
això no es comercialitzaran algunes taràntules com: Megaphoberna mesomelas, Megaphoberna peterklaasi, Hapalothremus alpibes i
algunes espècies del gènere Scricopelma.
65. Transport post-venta
Els escorpins i les taràntules es transportaran en recipients de plàstic. Disposaran dorificis daireació suficients. Si els orificis es fan
manualment, sempre es faran des de la part
interior del recipient, cap a lexterior, evitant
així que els vorells puguin fer mal als animals.
Als animals que ho necessitin, sels assegurarà un grau dhumitat 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 duna compra, el comerciant ha
dadvertir al client de la limitació del temps
de transport, recordant-los que no els poden
deixar exposats al sol.
Sha dexplicar al client com ha de procedir per a evitar la fuga de lanimal a lhora de
desembalar.
Si els animals son venuts en estat juvenil,
es recordarà al comprador el tamany que els
adults poden arribar a assolir.
Sha de desaconsellar la venta danimals
perillosos per seu verí o pel seu difícil manteniment en captivitat.
66. Terrari humit tropical per escorpins
Per escorpins procedents de zones amb un
alt grau dhumitat, 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 dhumitat elevat (80%).
- Reixeta daireació.
- Substrat de terra humida i poc compacte,
que ha de tenir el suficient gruix per a permetre que lanimal shi enterri. Per exemple, ha
de ser al menys el doble de la llargada de
lescorpí.
- Refugi format de fulles grans o escorces
darbres.
Les mides mínimes del terrari han de ser

30 cm. de llargada, 20 cm. dample i una
alçada no més gran de 30 cm. No es recomanen terraris amb portes verticals lliscants.
Un terrari daquestes dimensions només
podrà allotjar un màxim dun escorpí. De
lespècie Pandinus imperator, com és un
escorpí sociable, sen podria allotjar més
dun individu en un mateix receptacle, però
per cada P. Imperator, la superfície mencionada shauria de multiplicar.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes 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 dhumitat extremadament reduït.
- Reixeta daireació.
- Substrat de terra seca compacte i poc
compacte (50%), amb el suficient gruix per
permetre que lanimal shi 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. dample i no
més alt de 30 cm. No es recomanen els terraros amb portes verticals lliscants. Un terraris
daquestes dimensions només podrà allotjar
un màxim dun escorpí.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes 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 albopilosa, Theraphosa leblondi, Metriopelma zebrata, Rhechosticta seemanni, Gramostola cala,
etc.
Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri
(Temperatura recomenada 21/24º C).
- Grau dhumitat elevat (80%).
- Reixeta daireació.
- Substrat de terra poc compacte i humida.
Aquesta ha de tenir el suficient gruix per a
permetre que lanimal shi enterri.
- Refugi format per escorça darbre.
Mides mínimes per un terrari humit tropical horitzontal: 30 cm. de llarga, 20 cm.
dample i no més alçada que 30 cm. Allotjant
una sola taràntula.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.
69. Terrari humit tropical vertical per
migalomorfes
Per a taràntules de clima tropical i hàbits
arborícoles. Algunes espècies com: Poecilotheria regalis, Avicularia avicularia, etc.
Disposaran de:
- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura recomenada 22/27º C).
- Grau dhumitat elevat (80%).
- Reixeta daireació.
- Objectes que permetin enfilar-se, plantes
i branques, així com altres elements semblants.
- Refugi format de escorça darbre.
Mides mínimes per un terrari humit tropical vertical: 30 cm. de llargada, 20 cm. damplada i alçada més gran de 30 cm. Allotjant
una sola taràntula
*Independentment del tamany o nombre
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes 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 dhumitat extremadament reduït.
- Reixeta daireació.
- Substrat de terra seca i compacte i seca
(50%), que ha de tenir el suficient gruix per
permetre que lanimal shi enterri.
- Refugi format de pedra a la zona de sorra
compacte.
Mides mínimes per un terrari àrid: 30 cm.
de llargada, 20 cm. damplada i no més alçada que 30 cm. Allotjant una sola taràntula.
*Independentment del tamany o nombre
danimals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.
SECCIÓ DAUS DORNAMENTACIÓ
71. Les aus només poden ser exhibides en
zones apartades de la botiga sota la vigilància del personal i observades per part del
client des duna 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, sha de mantenir 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 permesa a partir de 1 m. de diàmetre. Lalçada
mínima serà de 70 cm. Així mateix, han de
fer difícil levasió. Cal preveure mecanismes
que excloguin la fuga durant la manipulació
a la vora de les gàbies. Lhabitació dels animals ha destar organitzada de manera que
els ocells evadits puguin ser recuperats amb
facilitat.
74. Les aus shan de treure de les gàbies i
gabials causant-les el mínim dany possible.
Només estan permeses les trampes de captura fetes amb malles fines. Els contenidors de
transport han de ser enfosquits i amb bona
ventilació. Els ocells petits poden ser transportats 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 savinguin
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 aproximada, 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), profunditat (P) i alçada (A) de les mides de les
gàbies i gabials són indicades en centímetres.
Desviacions de les mesures mínimes indicades, motivades per diferencies en el tipus de
construcció, poden ser tolerades quan la
superfície(L x P) corresponent al nombre
daus indicades no és ultrapassada.
79. Pinsans majestuosos fins a les dimensions 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 digual mida
amb conductes socials i necessitats despai
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 condició que siguin allotjats en gabials.
81. Rossinyols del Japó o menjadors de
tou (pasta) de mides semblants amb conductes socials i necessitats despai 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 vergonyós)
GMB: 80 (L) × 50 (P), a partir de 50 (A),
MaxD = 1 ocell.
Advertiment: Shan de tenir en solitari!
- Gracula religiosa i grans estornells menjadors 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 dulls plomats, Goffini i Rosa.
La resta despècies 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 lau en un
arbre descalada sobre una superfície de 2
m2 per animal i amb una alçada de 170 m.
En aquest supòsit, no es poden tenir encadenats.
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, sexigeix el doble de superfície.
El clos de les guatlles sha de construir amb
un terra tou com arrels, escorces de suro o
sorra. Els animals necessiten una superfície
per gratar i una altra doberta 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 normativa mínima establerta, en cas que no es
puguin adaptar a aquestes normatives mitjançant ladopció dunes mesures senzilles,
tindran un termini dutilització dun any a
partir de la publicació de lordenança.
88. Cal adaptar el menjar a les necessitats
naturals de les respectives espècies docells:
Menjadors de tou (rossinyols de la Xina Leiotrix lutea-, estornells brillants, Gracula
religiosa).
89. Lestructura del menjar ha de ser adequada a la grandària corporal de locell. Sha
doferir alimentació suplementària. El menjar
que ha estat elaborat ha destar 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, canaris, pinsans majestuosos).
Els granívors també han de ser alimentats
regularment amb verdures i fruites.
91. Papagais de cua llarga.
- Lestructura del menjar ha de ser adequada a la grandària corporal de cada exemplar.
No sels ha de donar cacauets crus ja que, a
vegades, oden estar infectats despores perjudicials per als animals. És necessari que sels
ofereixi regularment fruita, verdura i material

per rosegar (branquillons no ensulfatats, galetes).
- Un cop per setmana sels ha de subministrar proteïna animal (per exemple, ou dur,
formatge fort, cucs de la farina).
Aquells papagais que tenen dietes específiques com lloris, llorets de la figuera, llorets
ratpenats etc. sels 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 farina).
- Aquest tipus de lloros no han de ser
oferts sense advertiments del tipus de menjar
ja que es tracta dexemplars que no es poden
mantenir amb llavors.
93. No sadmitirà la venda danimals amb
deformitats físiques producte de manipulacions genètiques o daltres tipus que perjudiquin la qualitat de vida de lanimal.
SECCIÓ DE PETITS MAMÍFERS
94. Petits mamífers i ocells han destar 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 circulació de laire. Les gàbies poden estar fetes,
per exemple, de vidre, pexiglas o altres plàstics resistents no tòxincs. Lenreixat ha de ser
fabricat amb un material antioxidant.
96. Lamplada de la gàbia ha dexcloure la
possibilitat que els animals que hi són allotjats hi quedin enganxats. Per a petits mamífers 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 conseqüència, han de ser mantinguts constantment nets i secs. El recobriment ha de ser fet
de tal manera que tapi tot el terra duna
forma uniforme i sense risc de relliscades. El
material utilitzat ha de ser absorbent i no perjudicial per a la salut. La sorra mineral per a
gats (components químics) així com adob de
torba (espores de plantes criptogames, producció de pols) no són adequats per a aquesta finalitat.
98. El farratge sec no pot ser utilitzat com
a recobriment per als conills i conillets dÍndies, sinó que sels ha doferir en un grípia
com a menjar essencial en una forma qualitativament enriquidora.
99. Durant la fase de claror (aprox, 10-12
hores diàries) cal que els petits mamífers crepusculars o nocturns disposin despais adequadament enfosquits perquè shi puguin
retirar. Els animals albins no han de ser exposats a un raig de llum directe i enlluernador,
perquè, en cas dalta intensitat de llum,
aquests petits mamífers desenvolupen canvis
destructura pilosa i també una elevada producció 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 contenidors de transport han de ser enfosquits i
ben ventilats. Els contenidors de cartró, habituals als comerços, shan dutilitzar, sense
altres embolcalls, només per al transport curt.
101. El cas dels petits mamífers més habituals als comerços, cal mantenir-los a una
temperatura adient a cada espècie. La humitat 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 lalta necessitat doxigen i
per a evitar el pulsim de lescalfor, cal que es
disposin dues superfícies dentrada daire que
garanteixin la circulació sense corrents. Cal
que hi hagi en aquestes zones entrades daire
situades a 8-10 cm. dalçada perquè soriginen altes concentracions de matèries perjudicials 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 contenidors de transport han de ser enfosquits i ven
venitlats. Els contenidors de cartr, habituals
als comerços, shan dutilitzar sense altres
embolcalls, només per al transport curt.
103. Cal facilitar de forma addicional
informacions sobre el ritme dactivitat (activitat diurna / noctuma) així com les respectives
conductes socials (sociable / solitari).
Activitat diurna: conillets dÍndies 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 espècies agressives entre elles. Les sociables
poden mantenir-se en solitari només en casos
eventuals.
105. En principi, només poden estar junts
petits mamífers duna espècie. Excepció:
conills joves amb conillets dÍndies joves.
106. La pubertat, Iedat, la conducta sociat
i els coneixements sobre les conductes
específiques de lespècie condicionen les
mínimes exigències detallades a continuació
per al manteniment dels petits mamífers. Per
tal devitar embarassos no desitjats, cal mantenir separats els mascles púbers de les femelles. Cal tenir en compte les especificitats de
cada espècie (vegeu més avall). Abans de la
compra duna femella, cal advertir el client
dun possible embaràs. Els animals joves
seran oferts als clients a partir duna 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 sha 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 sha 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 dÍndies:
Conducta social: Manteniment en grup,
mascles adults generalment no sociables
entre ells, les femelles sempre tenen una conducta sexual, possible eventualment als mascles.
Dimensions de la gàbia: 80 × 50 × 50.
Densitat: Màxim 4 adults o 8 joves.
Equipament: Cau per dormir-hi, menjadora per al farratge
109. Hàmster:
Conducta sociat: Manteniment en solitari
al cas dels hamsters daurats púbers Manteniment 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 dencoixinament (farratge, patla, cap fibra sintetica), roda
giratòria segura, instruments descalada encavatcats, arrels, escorca dalzina surera prèviament cremada, sorra, recobriment duna profunditat mínima de 10 cm
110. Ratolí:
Conducta sociat: Manteniment en grup
femeUes o famílies, manteniment en grup
dels mascles duna 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 dencoixinament col·locat en diferents posicions
(farratge, palla, cap fibra sintetica), espai distribuït en tres dimensions amb instruments
descalada encavalcats i tubs per amagar-se,
castell de ratolins, recobriment duna profunditat 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, material dencoixinament (farratge, palla, cap fibra
sintetica), distribució tridimensional de lespai en el conjunt de la instal·lació.
112. Jerbu:
Conducta social: Fins a la pubertat, manteniment en grup; després en parella.
Dimensions de la gàbia: 80 × 50 × 50.
Densitat: 1 parella o una cadellada (aproximadament 6 animals).
Equipament: Casetes per dormir-hi i guardar-hi provisions, roda giratoria segura, tubs
per amagar-se, material dencoixinament,
sorra, tridimensionalitat, ubicació en un lloc
escalfat (com a mínim 20 °C), recobriment
duna profunditat mínima de 10 cm.
113. Xinxilla:
Conducta social: Fins a la pubertat, manteniment en grup; després, en parella.

Dimensions de la gàbia: 100 × 50 × 100.
Densitat: 1 parella o màxim 4 joves
Equipament: distribució tridimensional de
lespai amb posts per estar-shi 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
descalada, material dencoixinament, roda
giratoria segura, enreixat encreuat transversalment amb malla metàl·lica duns 13 mm
dample, li agrada el sol matinal.
Observacions: Els esquirols ratllats no han
de ser oferts o venuts com a alternativa als
conills nans, dÍndies o daltres. No són animals 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 lanimal pugui escalar.
115. Degu:
A causa del seu comportament extremadament rosegador és inapropiat com a animal
domèstic. Per tant, no sha dexhibir i només
es podrà vendre a persones qualificades.
116. Fonamentalment, el menjar ha de ser
ladequat a les necessitats naturals de les respectives espècies de petits mamífers. Al cas
dels conills, xinxilles i conillets dÍndies, el
menjar mixt corrent ats comerços no els
acaba de proporcionar una alimentació completa, ja que exigeixen més matèria nutritiva
en forma de fibra crua. Per això, cal que tinguin 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 lenciam 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 dÍndies.
117. Les provisions de menjar per als rosegadors 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 espacialment de la resta de materials i dels animals.
118. Formes salvatges de ratolins (Superfamília Muroidea) només han de ser entregades 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 equipades. Per a una cadellada o un màxim de 5
gats de la mateixa edat cal preveure un
departament especial de 5 m2 amb lalçada
normal duna habitació.
120. Aquest departament ha destar protegit de possibles molesties. Es recomana molt
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particularment que sigui decorada com una
cambra de gats, és a dir, agradable i adequada per al desenvolupament equilibrat dels
gats.
Ha destar 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 dexhibició oberta cap amunt
i de material transparent.
c) Caseta o altre tipus damagatall de gosgat amb llibertat dentrar 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 désser dun material que permeti la desinfecció.
Les instal·lacions a) -c) són les ideals per
agrupar-los els uns amb els altres i, combinant-les, els cadells es poden interrelacionar
en tot moment.
MIDES GÀBIES
- Les mides per les gàbies (amb una variació de centímetres segons el fabricant) han de
ser:
GATS
100cm × 70 cm × 70 cm amb una capacitat màxima de 4 cadells
GOSSOS
- Gossos races petites:
100 cm × 70 cm × 70 cm amb una capacitat màxima de 1 a 5 cadells.
- Gossos races mitjanes:
100 cm × 70 cm × 70cm amb una capacitat màxima de 1 a 3 cadells.
- Gossos races grans:
100 cm × 70 cm × 70 cm amb una capacitat màxima de 1 a 2 cadells (fins ledat 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 × 150 dalçada.
Barcelona, 8 de maig de 2002.
El Secretari general, Francesc Lliset i
Borrel.
022002009257
A

Barcelona
ANUNCI DEXPOSICIÓ PÚBLICA
Exp. núm. 02PC961.
LAlcalde, dacord amb les atribucions que
li atorguen larticle 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, per decret de 17 de maig
de 2002, ha resolt:
Aprovar inicialment, de conformitat amb
larticle 68.1,a) de la Carta de Barcelona, el
Pla especial de reforma interior de mutació
del tipus dequipament, determinació de la
seva titularitat pública i ordenació de les parcel·les ubicades al carrer de lAbat Safont,
números 1-3, i a lavinguda del Paral·lel,

número 68, diniciativa municipal; suspendre
latorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, dedificació, de reforma o rehabilitació, dinstal·lació o ampliació dactivitats o
dusos, pel termini de dos anys, en làmbit
delimitat al plànol que figura a lexpedient
elaborat dacord amb larticle 68.5 de la
Carta Municipal de Barcelona; exposar-lo al
públic pel termini dun mes; i sotmetrel al
Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva.
Lexpedient restarà exposat al públic en el
Departament dinformació i Documentació
Urbanística daquest Ajuntament (Av. Diagonal, 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 destiu: 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 OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de lesmentat 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.
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Barcelona
Institut Municipal dInformàtica
ANUNCI CORRECCIÓ DERRADA
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 dimpressió de notificacions de
denúncies, sancions, recursos, rebuts de
nòmina i altres similars, produint-se una errada en la data i hora de lobertura dofertes, tal
com sassenyala 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 dofertes serà
fins el dia 6 de juny de 2002, sempre que
hagin transcorregut quinze dies naturals a
comptar des del següent a la publicació daquesta correcció de lanunci en BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Barcelona, 21 de maig de 2002.
LAdministrador de lIMI, Jordi Fiore i
Serra.
022002009261
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Barcelona
Institut Municipal dInformàtica
ANUNCI
Resolució de lInstitut Municipal dInformàtica de Barcelona, organisme autònom
de lAjuntament de Barcelona (Av. Diagonal,
número 220, plta. 2a, 08018 Barcelona) per
la que sanuncia concurs per ladjudicació
del contracte pels serveis de treball de camp
de les enquestes i estudis dopinió de lAjuntament de Barcelona.
El Gerent de lInstitut en data 21 de maig
de 2002 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques que han de regir el concurs
per ladjudicació del contracte pels serveis de
treball de camp de les enquestes i estudis
dopinió de lAjuntament de Barcelona, dacord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal dInformàtica de Barcelona.
b) Núm. expedient: 57/02.
c) Núm. del contracte: 02000220.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Serveis de treball de camp de les enquestes i estudis dopinió de lAjuntament de Barcelona.
b) Lloc dexecució: Barcelona.
c) Termini dexecució: Fins el 31 de
desembre de 2002, a comptar des del dia
següent al de la formalització del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma dadjudicació: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 230.000 EUR, IVA inclòs, que
aniran amb càrrec al pressupost 2002 de
lInstitut.
5. Garanties
Provisional: 2 per 100 del pressupost base
de la licitació.
Definitiva: 4 per 100 de limport de ladjudicació, a constituir en qualsevol modalitat,
que regula el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
6. Informació
a) Entitat: Departament dAdministració de
lInstitut Municipal dInformàtica de Barcelona.
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 dobtenció de documents:
Fins el dia de presentació de les pliques.
7. Requisits específics del contractista
Els que sespecifiquen en els plecs de con-

