
NORMATIVA TRANSITÒRIA DEL NOU REMITENT D’ANELLES ICO 

Aquest document, aprovat per la Junta Directiva en data de 4 de desembre de 2020, té com a 
objectiu principal donar cobertura normativa a la posada en marxa del nou remitent 
d'anellament de l'ICO. Es tracta d'una normativa transitòria que només estarà vigent fins que 
s'aprovi el nou redactat del Reglament Intern de l’OCA que està en tramitació en aquests 
moments i que es preveu que se sotmeti a aprovació en Assemblea General al gener de 2021.  

 
Capítol I. Denominació i finalitat d’aquesta normativa 

Article 1.  

1. Aquesta normativa d’ús intern estableix els nous deures dels/de les anelladors/es de l’ICO 
en relació a la posada en marxa del nou remitent d'anellament de l'ICO i té prioritat, en a tot 
allò que s'hi estipula, sobre el que dicta el Reglament Intern de l’OCA vigent actualment.  

2. La resta de normes, drets i deures que fan referència a la pràctica de l’anellament científic 
d’ocells en el sí de l’ICO i que no estan especificats en aquest document seguiran aplicant-se 
tal i com s'estableix als Estatuts de l’ICO, al Reglament Intern de l’OCA o a la legislació vigent 
aplicable. 

 

Capítol II. Sobre l'ús del nou remitent i el canvi d'anelles 

Article 2. 

1. Les anelles del remitent ICO no es podran començar a utilitzar fins el dia 1 de gener de 2021. 

2. A partir de l'1 de gener de 2021, el remitent de l’ICO serà l’únic remitent que podran utilitzar 
a Catalunya els/les anelladors/es avalats per l’ICO. 

3. Les anelles del remitent ICO no es podran utilitzar fora de Catalunya. Els membres de l’OCA 
que anellin a altres llocs d’Espanya hauran d’emprar les anelles que indiqui l’OCA, d’acord amb 
els convenis existents amb altres organitzacions. 

4. Només es podran utilitzar anelles del remitent ICO a altres països que no tenen remitent 
propi previ permís de l'OCA i sempre que es compti amb vistiplau de l’administració 
competent del país. 

5. Les anelles Aranzadi es podran utilitzar sense cap limitació fins el dia 31 de desembre de 
2020, però no se'n podrà fer ús dins de Catalunya a partir de l'1 de gener de 2021.  

6. Totes les anelles Aranzadi s’hauran de retornar a l’OCA entre el desembre de 2020 i el gener 
de 2021 de la forma que s’indiqui des de l'OCA. Aquells/es anelladors/es que anellin fora de 
Catalunya caldrà que es posin en contacte amb l’OCA ja que en el seu cas pot ser necessari 
mantenir un cert romanent d'anelles d'aquest remitent. 

Article 3. 



1. Un cop lliurat el Balanç d’Anellament corresponent a l’activitat de l’any 2020 amb el 
remitent Aranzadi, els/les anelladors/es hauran de renovar el permís d’anellament per a l’any 
2021 seguint els canals habituals que habiliti l’OCA. 

2. L’OCA prepararà una adaptació del software d’entrada de dades (NouBioPro) per a que sigui 
funcional amb les anelles del nou remitent. Serà necessari que tots/es els/les anelladors/es es 
descarreguin la nova versió del programa quan l’OCA així ho indiqui. 

Article 4. 

1. Des de l’1 de gener de 2021, anellar amb anelles que no siguin del remitent ICO a Catalunya, 
així com utilitzar anelles del remitent ICO fora de Catalunya sense el permís previ de l'ICO es 
consideraran infraccions molt greus. 

Capítol III. Disposicions finals 

Article 5.  

1. La present normativa entrarà en vigor el dia 10 de desembre de 2020. 

2. Aquesta normativa serà vàlida fins a l’aprovació del nou Reglament Intern de l’Oficina 
Catalana d’Anellament.  

 

 

La Junta Directiva de l'ICO 

 


