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1. OBJECTE 
Determinar la tramitació i la classificació de les activitats que tinguin per objecte la tinença o venda 
d’animals. 
 
2. NORMATIVA 

- Ordenança municipal sobre tinença d’animals de Sabadell. (Actualment en revisió) 
- Ordenança municipal reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i les 

activitats (OMRITAUA). 
 
Nuclis zoològics: 
- DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 

dels animals. (DOGC núm. 5113 - 17/04/2008)  
- ORDRE de 28 de novembre de 1988,  de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya. 

(DOGC núm. 1087 - 30/12/1988) 
- ORDRE de 28 de juliol de 1980, per la qual es donen normes sobre nuclis zoològics, establiments 

per a l'equitació, centres per al foment i cura d'animals de companyia i similars. (BOE núm. 219 - 
11/09/1980) 

 
Explotacions ramaderes: 
- Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
- Normativa específica en funció del tipus d’explotació. 
 

3. TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
Es diferencien tres tipologies d’activitats en relació a la tinença d’animals: 

- Tinença d’animals als domicilis particulars  
- Comerç i serveis per animals de companyia (establiments comercials, clíniques veterinàries,...) 
- Explotacions ramaderes 

 
4. CONCEPTES 

A. Tinença d’animals en domicilis particulars 

L’Ordenança municipal sobre tinença d’animals de Sabadell, estableix: 
 

“Article 6. Pel que fa al nombre màxim d’animals de companyia permesos, en cap cas es podrà posseir, 
en un mateix immoble residencial col·lectiu més de cinc (5), o vuit (8) en un immoble unifamiliar o 
residencial aïllat. La tinença de major nombre d’animals es considerarà sotmesa a risc sanitari i, en 
conseqüència, implicarà la sol·licitud de llicència de nucli zoològic. 
 
Article 7 .1 La criança domèstica, dins el casc urbà, d'aus de corral, conills, coloms i altres animals 
anàlegs en domicilis particulars, en terrasses, terrats o patis, queda condicionada al fet que les 
circumstàncies de l'allotjament, l'adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals ho permetin, tant 
en l'aspecte higienicosanitari com per la no existència d'incomoditat ni de perill per als veïns, per a 
d'altres persones o per als animals. 

Article 7.2 Quan la tinença d’animals representi una activitat econòmica, aquesta haurà de sotmetre’s a 
la normativa corresponent.” 
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Segons es desprèn de  l’ordenança municipal sobre tinença d’animals, quan el nucli zoològic representi 
una activitat econòmica caldrà tramitar la corresponent comunicació prèvia d’obertura / declaració 
responsable / llicència. 

No estan sotmeses a tramitació per part del departament de llicències d’activitats la tinença d’animals 
en domicilis particulars.  

Des del departament d’activitats es tramitaran activitats que tinguin per objecte la tinença o venda 
d’animals quan representi una activitat econòmica i que no és desenvolupin en domicilis particulars. En 
el cas de no ser així es regiran segons disposi el departament de Salut i l’ordenança de tinença 
d’animals. 

B. Nucli zoològic 

Els nuclis zoològics són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al 
manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els 
centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb 
animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. 

Estan obligats a inscriure's en el Registre de Nuclis Zoològics els centres i/o establiments següents: 

1. Els nuclis zoològics que alberguen animals de fauna salvatge amb finalitats científiques, 
culturals, recreatives i de reproducció, recuperació, adaptació i/o conservació d'aquests 
animals (segons PGMOS ús ramader i/o ús recreatiu):  

- Safaris 
- Parcs o jardins zoològics 
- Reserves zoològiques 
- Circs 
- Col·leccions zoològiques privades 
- Altres agrupacions zoològiques 

2. Les instal·lacions per al manteniment temporal d'animals de companyia (segons PGMOS 
principalment ús ramader):  

- Centres de cria 
- Residències i refugis 
- Escoles d'ensinistrament 
- Centres de recollida d'animals 
- Gosseres esportives 
- Centres d'importació d'animals 

3. Els establiments de venta d'animals (segons PGMOS s’adscriu a l’ús comercial): 

- Botigues d'animals 
- Altres establiments 

 



                                     
 
 
 

CRITERI INTERPRETATIU*  
ACTIVITATS QUE TINGUIN PER OBJECTE LA TINENÇA O VENDA D’ANIMALS 

C- 15 
Rev. 0 

Febrer 2017 

 

 

(*) La informació continguda en aquest full és de caràcter bàsic i no exhaustiu, el tècnic del projecte és el 
responsable de verificar el compliment de la normativa d’aplicació. 
 

3/3

5. TRAMITACIÓ 

5.1. Activitats classificades segons la Llei de simplificació (Llei 16/2015) 

a. Comerç d’animals (codi Llei 16/2015:  477): 

- S<120 m²   Declaració Responsable  + Registre nucli zoològic 

- S> 120 m²  Comunicació prèvia municipal + Registre nucli zoològic 

- Ús urbanístic: comerç  

b. Serveis per a animals de companyia, com ara l’allotjament*, perruqueria, cura i ensinistrament (codi 
Llei 16/2015:  9609):  

- S<120 m²   Declaració Responsable  + Registre nucli zoològic 

- S> 120 m²  Comunicació prèvia municipal + Registre nucli zoològic 

- Ús urbanístic: comerç    

* L’allotjament fa referència a la venta d’animals de companyia, en cap cas aquest allotjament es pot associar 
a una activitat de residència canina o similar, aquest cas es tractaria amb el codi 12.33 de la LPCAA. 

 

5.2. Activitats classificades segons la LPCA (Llei 20/2009) 

a. Centres veterinaris: 

- Comunicació ambiental Annex III Codi 12.32  

- Ús urbanístic: sanitari assistencial. 

- Registre de nucli zoològic només en el cas de reproducció d’animals o permanència. 

b. Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals, Comunicació 
ambiental: 

- Comunicació ambiental Annex III Codi 12.33 + registre de nucli zoològic 

- Ús urbanístic: ramader 

c. Activitats ramaderes classificades al Grup 11 de Llei 20/2009 LPCA : 

Grup 11 de L20/2009 LPCA  + Registre explotació ramaderes 

Ús urbanístic: ramader 
 

6. ORGANISMES RESPONSABLES 

- Departament Territori i sostenibilitat /Direcció de polítiques ambientals. 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca i Alimentació / Servei d’Ordenació ramadera. 

 


