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DECRET ***/2010 d’anellament cientific d’ocells salvatges 
 
 
La realització d’activitats científiques comporta sovint la necessitat de manipular 
espècies de la fauna salvatge. Aquesta manipulació pot comportar un únic examen de 
l’exemplar o el seu marcatge amb sistemes innocus com ara l’anellament d’ocells que 
comporti el seu realliberament posterior sense una alteració física permanent.  
 
L’anellament d’ocells és una de les eines científiques útils per al coneixement de la 
biologia i l’estat de conservació dels ocells. La generalització d’aquesta pràctica, els 
avanços científics en la matèria i les noves tecnologies així com els canvis legals que 
han tingut lloc durant els darrers anys en l’àmbit ambiental i administratiu fan 
necessària l’adequació de la normativa que regula aquesta activitat a Catalunya 
 
Per la seva pròpia naturalesa, l’anellament d’ocells és una activitat que requereix de la 
col·laboració científica i tècnica internacional i de l’adhesió a uns estàndards de treball 
vigents internacionalment. 
 
L’article 144.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient i estableix que correspon a la 
Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèria de medi ambient i la 
competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció. La competència 
compartida inclou, entre d’altres, la regulació dels recursos naturals, de la flora i de la 
fauna i de les mesures de protecció de les seves espècies i el règim sancionador, en el 
marc de les bases que fixi l’Estat com a principis o mínim comú normatiu. 
 
Les autoritzacions per a aquesta mena de pràctiques han de ser regulades per 
l’administració competent i així es reconeix des del segle passat per l’article 26 de la 
Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça; l’article 28 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel 
que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei de Caça de 4 d’abril de 1970 o 
l’Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic d’ocells. L’article 
58.1 punts c i f de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat faculta les comunitats autònomes per a autoritzar 
administrativament la captura i maneig d’espècies protegides quan sigui  necessari 
per raons d’investigació, educació, repoblació o reintroducció, objectius per als quals 
l’anellament és una metodologia habitualment emprada. 

D’acord amb la Llei estatal 42/2007 i en especial els seus articles 54.2, 58.1 i 58.3; 
vist el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, particularment els articles 29.1 i 34.1 així com la resta de 
normativa aplicable, en particular la Directiva Comunitària 79/409/CEE de conservació 
de les aus silvestres. 

D’acord/vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 
 
A proposta del Conseller de Medi Ambient i Habitatge i d’acord amb el Govern, 
 
DECRETO 
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Article 1 
Disposicions generals 
 
1.1 L’objecte d’aquest Decret és establir-hi un marc normatiu de l’anellament d’ocells 
de la fauna salvatge a Catalunya. 
 
1.2. L’anellament d’ocells es practica amb espècies d’ocells de la fauna salvatge 
autòctona i no autòctona de Catalunya, segons resta definida a l’article 3 del Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals. Aquesta activitat consisteix en la captura en viu d’espècies d’ocells 
salvatges, el seu marcatge, presa de dades associada i el seu posterior alliberament al 
medi natural amb una anella distintiva que els individualitza, a fi i efecte de poder dur 
a terme un seguiment particular de cada individu. 
 
 
Article 2 
Permissos d’anellament 

2.1. Als efectes del present Decret, l’autorització administrativa de captura científica 
destinada exclusivament a l’anellament d’ocells rep el  nom de permís d’anellament. El 
seu àmbit territorial són tota mena de terrenys naturals, forestals, agrícoles, urbans, 
litorals i marins del territori de Catalunya amb les particularitats que se’n deriven dels 
apartats 2.2, 2.3 i 2.4  

2.2. El permís d’anellament no autoritza el o la titular a envair la propietat privada ni 
a realitzar les captures en els espais naturals de protecció especial. En aquest darrer 
supòsit cal de forma afegida al permís, l’autorització de la persona responsable de la 
direcció tècnica o de la responsable de l’espai, o de l’òrgan gestor o rector 
corresponent, d’acord amb la normativa de cada espai 

2.3 A l’interior de les reserves nacionals de caça i zones de caça controlada, quan la 
captura d’una espècie impliqui la utilització d’arts que puguin capturar espècies 
cinegètiques, cal també l’autorització del seu director tècnic. 

2.4. No hi ha cap incompatibilitat entre la pràctica de l’anellament d’ocells i 
l’existència d’àrees de caça o zones de pesca regulada i la seva existència no 
n’impedeix la pràctica de l’anellament, sempre amb observació d’allò que determinen 
els articles 2.2 i 2.3 quant a la propietat privada o a la titularitat cinegètica. Una 
excepció la constitueix l’anellament d’arts que puguin implicar la captura reiterada 
d’exemplars d’espècies cinegètiques, per a la la qual cosa cal, a més, l’autorització del 
o de la titular de l’àrea de caça, sempre i quant no es tracti de terrenys públics 
inclosos en el domini públic hidràulic. 

2.5 S’estableixen quatre categories de personal anellador en funció dels coneixements 
i l’experiència pràctica en l’anellament així com de la tipologia d’activitats a 
desenvolupar: 

a) Personal anellador experimentat (permís d’anellament A): el titular pot practicar 
l’anellament fent ús de qualsevol tipus dels paranys utilitzats en aquesta activitat 
científica. Obté aquesta categoria tot el personal anellador de categoria B que compti 
amb un mínim d’un any d’experiència i amb la presentació d’un balanç de més de 500 
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ocells anuals o sigui avalat directament pel Servei responsable, estudiat el currículum 
aportat pel personal interessat i en atenció a les seves habilitats i competències. 

b) Personal anellador (permís d’anellament B): el titular és capacitat o capacitada per 
anellar en qualsevol tipus d’estudi excepte en aquells que puguin ser determinats pel 
departament competent en matèria de medi ambient i requereixin un elevat grau 
d’experiència, responsabilitat i coordinació per la natura de les activitats 
encomanades, particularment les que afectin específicament espècies incloses al 
catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya o concentracions en dormidors, colònies 
o indrets de repòs, muda i migració d’espècies protegides. Obtindran aquesta 
categoria les persones que  hagin assolit els crèdits requerits i que hagin superat 
l’examen d’acreditació definits a l’article 4 del present Decret. 

c) Personal anellador capacitat per anellar ocells en centres de recuperació de fauna 
(permís d’anellament CR), especialista en manipulació de fauna, capacitat o 
capacitada per a la seva identificació i sexat en ma, sense necessitat d’emprar 
mètodes de trampeig que no siguin el manual totes aquestes activitats en el marc 
d’una col·laboració amb un centre de recuperació de fauna salvatge.  

d) Permís especial de marcatge (permís d’anellament E), amb autorització atorgada 
pel departament competent en matèria de medi ambient en els supòsits previstos a 
l’article 3. Els permisos E són destinats de forma complementària als anelladors i 
anelladores A o B que desitgin efectuar tasques amb les espècies d’acord amb el que 
preveuen els articles 2.6 i 2.7 o al personal investigador de provada solvència lligat a 
un centre reconegut de recerca o formació de nivell universitari, o al departament 
competent en matèria de medi ambient d’acord amb el que estableix l’article 2.8. 

e) Personal anellador en formació (permís d’anellament F), amb autorització especial 
per a manipular o anellar ocells durant i en el marc del seu procés formatiu, 
acompanyat de personal anellador provist de permisos A o B, amb l’objectiu d’assolir 
el permís B. 

2.6. Per anellar o capturar durant tot l’any els ocells catalogats com “En perill 
d’extinció” al Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya i/o les classificades com a 
‘A’ a l’annex del Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, és necessària una autorització complementària 
(permís E1) que ha de ser atorgada de forma motivada per la direcció general 
competent en matèria de fauna i biodiversitat, prèvia presentació de memòria 
justificativa i descriptiva. Aquest permís E1 capacita també per a realitzar les tasques 
autoritzades pels permisos E2 i E3. 

 
2.7 Per anellar els ocells no passeriformes catalogats com a categoria ‘B’ a l’annex del 
Text refós de la Llei de protecció dels animals durant l’època de cria o en 
concentracions per muda, descans o aliment, així com qualsevol colònia d’ardeides, és 
necessària una autorització complementària (permís E2) que ha de ser atorgada de 
forma motivada per la direcció general competent en matèria de fauna i biodiversitat  
prèvia presentació de memòria justificativa i descriptiva. 
 
2.8 El personal investigador no anellador que, per a la realització d’estudis concrets, li 
calgui capturar i marcar ocells, ha de sol·licitar autorització a la direcció general 
competent en matèria de fauna i biodiversitat  qui ha d’estendre un permís especial 
(permís E3). Llevat que l’estudi es faci a requeriment d’aquesta, serà imprescindible 
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que la sol·licitud vagi acompanyada de la memòria científica del treball a realitzar. En 
tot cas, cal l’aval del departament universitari o entitat científica responsable de la 
recerca. La direcció general competent en matèria de fauna i biodiversitat  pot exigir a 
la persona sol·licitant dades complementàries (currículum, publicacions, línies 
d’investigació) quan ho consideri important per a l’avaluació de l’autorització.  
 
 
Article 3 
Procediment i tramitació  
 
3.1 La Generalitat de Catalunya és la responsable de la gestió de l’anellament a 
Catalunya.  

3.2 D’acord amb l’article 2, per a la pràctica específica de l’anellament és necessari 
disposar d’un permís d’anellament, que té naturalesa d’autorització administrativa, 
personal, intransferible i vàlida per un any, la qual ha de ser expedida i renovada a 
petició de l’interessat per la direcció general competent en matèria de fauna i 
biodiversitat.  Només poden realitzar anellament d’ocells les persones físiques que 
hagin obtingut el permís d’anellament d’ocells i compleixin la resta de requisits 
derivats de la legislació vigent.  

3.3. El permís d’anellament contindrà  d’acord amb l’article 58.3 de la Llei estatal 
42/2007, les dades personals del o de la titular i la seva categoria com a anellador o 
anelladora, la part avaladora que el o la recolza, si s’escau l’entitat a la que pertany, 
les espècies que s’autoritza a anellar, la quantitat, la zona d’anellament i els mètodes 
de captura autoritzats, amb especificació de les condicions particulars que hi puguin 
concórrer i disposicions legals afectades. Es detallaran així mateix les mesures de 
control que aplicarà l’Administració per al correcte ús de l’autorització. Es podrà 
tramitar de forma personal o a través de les entitats científiques reconegudes, 
departaments universitaris o entitats sense ànim de lucre dedicades a l’anellament 
d’ocells que representin el personal anellador.  

3.4 El personal anellador amb permís d’anellament de fora de Catalunya que vulgui 
anellar a Catalunya ha d’acreditar la seva capacitació, mitjançant la demostració 
documental de la seva categoria o autorització com a personal anellador en altres 
comunitats autònomes o estats de procedència.  

3.5. El departament competent en matèria de medi ambient pot exigir una memòria 
justificativa i descriptiva prèvia dels objectius que es persegueixen de qualsevol 
procediment d’autorització de captura d’animals de la fauna salvatge. 

3.6. Als efectes de l’aplicació de l’article 58.4 de la Llei estatal 42/2007,  el personal 
anellador autoritzat ha de consignar anualment davant la direcció general competent 
en matèria de fauna i biodiversitat i de forma prèvia a qualsevol nova sol·licitud de 
permís d’anellament, les eventuals baixes produïdes pel mètode de captura, amb 
indicació de la seva causa, espècies afectades i destinació dels espècimens afectats. 

Article 4 
Formació i capacitació  

4.1. Els permís d’anellament tipus B s’adquireix mitjançant un sistema d’obtenció de 
crèdits formatius reconeguts per la direcció general competent en matèria de fauna i 
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biodiversitat , que ha d’organitzar les proves pràctiques i teòriques corresponents i 
establir-hi, si s’escau, el règim d’avals necessari emesos per la pròpia administració, 
entitats científiques reconegudes, departaments universitaris o entitats sense ànim de 
lucre dedicades a l’anellament d’ocells, que tinguin consideració del currículum del 
personal interessat, les seves habilitats i competències per al desenvolupament de 
l’activitat autoritzada.  

 4.2 Els cursos de formació hauran d’incloure com a mínim la metodologia del 
trampeig i maneig descrita als articles 5.1 i  6,  la tècnica d’obtenció de les dades 
esmentades a l’article 9.2 i la reglamentació de la pràctica de l’anellament establert 
per aquest Decret. Aquests cursos podran ser impartits directament per 
l’administració competent o per aquelles entitats científiques reconegudes, 
departaments universitaris o entitats sense ànim de lucre dedicades a l’anellament 
d’ocells reconegudes a l’efecte pel departament competent en matèria de medi 
ambient. 
 
Article 5 
Materials de captura 
 
5.1. Els materials de captura autoritzats per a l’anellament d’ocells són: les xarxes 
japoneses (verticals), les xarxes de terra, les trampes individuals abatibles amb malla, 
les caixes trampa, les nanses, les trampes tipus Heligoland, els reclams sonors i tots 
aquells paranys i ajudes per l’atracció d’ocells no lesius que garanteixin que l’ocell no 
patirà cap dany important o permanent durant tot el procés de captura i anellament 
fins a l’alliberament, que posi en risc la seva supervivència en el medi natural.  
 
5.2. La tinença dels materials de captura autoritzats per a l’anellament d’ocells només 
és autoritzada al personal anellador o al personal investigador autoritzat pel 
departament competent en matèria de medi ambient.  
 
 
Article 6 
Mètodes de captura  
 
6.1 Els mètodes de captura i marcatge autoritzats s’han d’especificar a l’autorització 
que s’emeti, en consonància amb allò que preveuen els articles 29 i 44.3.r bis del Text 
refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
6.2. El departament competent en matèria de medi ambient pot autoritzar altres 
mètodes de captura i marcatge de forma nominal i per un període limitat sempre i 
quan compleixin allò que determina la Llei estatal 42/2007 i el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, i estiguin suficientment argumentats mitjançant memòria 
justificativa i descriptiva prèvia dels objectius que es persegueixen. 
 
Article 7 
Manipulació i marcatge 
 
7.1. El sistema de marcatge autoritzat per als ocells són les anelles autoritzades, que 
tindran la inscripció numèrica que indica la procedència de Catalunya amb les sigles 
GEN CAT i una combinació de lletres i números que individualitza cada marca. S’hi 
poden afegir marcatges complementaris visuals com ara anelles plàstiques, marques 
alars o  nasals prèvia autorització específica addicional. 
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7.2. La inscripció que figurarà a les anelles metàl·liques que s’emprin per a 
l’anellament d’ocells a Catalunya és l’emès per la Generalitat de Catalunya, que és 
únic i propi, i s’aplica a tots aquells anellaments que es realitzen al seu territori. 
Correspon a la direcció general competent en matèria de fauna i biodiversitat 
determinar les característiques i tipus d’anelles emprades en la pràctica d’anellament 
d’ocells a Catalunya així com establir els tipus d’anella recomanats per a cada espècie 

7.3  Correspon a la direcció general competent en matèria de fauna i biodiversitat  
validar quines són les marques complementàries emprades en la captura i marcatge 
científic als efectes que no comprometin la supervivència dels exemplars objecte de 
marcatge i evitar duplicacions i redundàncies. Qualsevol marcatge addicional ha de 
comportar una oportuna autorització especial addicional i s’ha d’inscriure en un 
registre públic que gestiona la direcció general competent en matèria de fauna i 
biodiversitat . 

7.4. La manipulació d’ocells durant la seva captura en viu, el seu marcatge, la presa 
de dades associada i el seu posterior alliberament al medi natural s’ha de fer amb la 
màxima cura de forma que no se’ls causi danys i en el temps mínim imprescindible.  

7.5 El personal anellador autoritzat li ha de donar compte periòdic de les captures 
efectuades a la direcció general competent en matèria de fauna i biodiversitat 
mitjançant l’Oficina Catalana d’Anellament. 

 
Article 8 
L’Oficina Catalana d’Anellament 

8.1. Es crea l’Oficina Catalana d’Anellament (OCA), depenent de la direcció general 
competent en matèria de fauna i biodiversitat ,i integrada al servei competent en 
matèria de protecció de la fauna amb l’objecte d’administrar i coordinar la pràctica de 
l’anellament d’ocells salvatges a Catalunya.  

8.2. Les funcions de l’Oficina Catalana d’Anellament són: 

a) Gestionar els estocs d’anelles catalanes 
b) Mantenir-hi el banc de dades d’anellament  
c) Vetllar per la coherència científica i tècnica de les dades generades per la 

pràctica de l’anellament 
d) Tramitar i gestionar les autoritzacions d’anellament 
e) La gestió del registre de marcatges complementaris 
f) Organitzar i validar la capacitació i formació de l’anellament  
g) Totes aquelles que li encomani el departament competent en matèria de 

medi ambient escoltada la Comissió Tècnica d’Anellament Científic a que 
fa referència l’article 11. 

Article 9 
Banc de dades de l’anellament 

9.1. Les dades derivades de la pràctica de l’anellament científic d’ocells, un cop 
trameses a l’oficina catalana d’anellament per part del personal anellador que les 
genera, han d’estar degudament emmagatzemades en un banc de dades depenent del 
departament competent en matèria de medi ambient, que permeti la seva consulta i 
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faciliti l’intercanvi d’informació entre les diferents centrals anelladores. La seva gestió 
correspon a l’Oficina Catalana d’Anellament a que fa referència l’article 8 del present 
Decret. Aquesta base de dades és propietat de la Generalitat de Catalunya. L’ús 
científic de la base de dades ha de respectar la propietat intel·lectual del personal 
anellador i investigador en el cas que sigui legalment preceptiu. 

9.2 Les dades que formen part del banc de dades d’anellament d’entre les 
esmentades a l’article 7.1 com a pròpies de l’anellament científic són les següents:  
data de captura de l’exemplar, espècie, subespècie si és coneguda, edat, número 
d’anella, existència o no de marcatges addicionals i característiques, localitat i 
comarca de captura. 

Article 10 
Registre de marcatges complementaris  
 
10.1 Es crea el registre públic de marcatges complementaris per a l’anellament 
d’ocells salvatges emprats en la captura i marcatge científic, amb l’objectiu de 
disposar d’un banc de dades contrastat dels marcatges en ús al territori per tal 
d’evitar duplicacions i garantir-ne un bon funcionament i la interferència d’uns estudis 
en els altres. 
 
10.2 El registre inclourà les marques especials que es puguin col·locar a cada ocell 
(anelles de plàstic, marques alars, decoloracions, etc...) informades pel personal 
anellador que hagi estat responsable de la seva col·locació. Aquest registre és 
gestionat per l’Oficina Catalana d’Anellament a que fa referència l’article 8, qui 
col·labora amb entitats de similar naturalesa de l’àmbit estatal i europeu. 
 
10.3. El registre depèn i és propietat del departament competent en matèria de medi 
ambient qui en facilitarà l’accés. 
 
 
Article 11 
La Comissió Tècnica d’Anellament Científic d’Ocells 
 
11.1 Als efectes d’assolir una coordinació entre les entitats dedicades a l’anellament 
per tal d’assessorar el departament competent en matèria de medi ambient en les 
seves competències en matèria d’anellament d’ocells salvatges, es constitueix la 
Comissió Tècnica d’Anellament Científic d’Ocells. 
 
11.2 La Comissió Tècnica d’Anellament Científic d’Ocells està formada per 
representants d’entitats científiques del món de la zoologia i la conservació de la 
natura d’abast català, estatal o internacional que intervinguin en matèria d’anellament 
a Catalunya, departaments universitaris o entitats sense ànim de lucre dedicades a 
l’anellament d’ocells. Els membres de la Comissió seran nomenats pel la persona 
titular de la conselleria del departament competent en matèria de medi ambient, 
sense que en cap cas puguin sumar més de deu persones membres, dues d’elles del 
departament competent en matèria de medi ambient. Es procurarà la representació 
equilibrada de dones i homes en la seva composició. 
 
11.3. La Comissió Tècnica d’Anellament Científic d’Ocells té les següents funcions 
bàsiques: 
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a) establir els estàndards de treball que han de seguir el personal anellador d’ocells 
salvatges a Catalunya 
 
b) informar i assessorar en matèria de formació i capacitació d’acord amb allò previst 
a l’article 4 d’aquest decret. 
 
c) assessorar al departament competent en matèria de medi ambient en relació amb 
l’anellament d’ocells salvatges. 
 
 
Article 12 
Infraccions 
 
Les infraccions a allò que determina aquest Decret són considerades greus o molt 
greus d’acord amb el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i s’han de 
sancionar d’acord amb els barems que determina aquesta normativa. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge disposa d’un any a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquest Decret per a instaurar el nou sistema d’anellament científic 
d’ocells salvatges a Catalunya. 
 
En el moment de la instauració del nou sistema d’anellament científic d’ocells 
salvatges a Catalunya, el personal anellador amb la antiga categoria d’anellador o 
anelladora experta passa a ser considerat personal anellador experimentat (Permís A) 
si ha presentat balanços els darrers cinc anys, altrament anelladors o anelladores 
(Permís B). El personal anellador amb la antiga categoria d’anellador o anelladora 
auxiliar passa a ser considerat personal anellador en formació (Permís F).  
Les proves de capacitació han de ser convocades i organitzades pel departament 
competent en matèria de medi ambient a les localitats i horaris que s’estableixin, amb 
una periodicitat al menys anual. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Es deroga l’Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic d’ocells. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La persona titular de la conselleria del departament competent en matèria de medi 
ambient, escoltada la Comissió Tècnica d’Anellament Científic d’Ocells a què fa 
referència l’article 11, podrà desplegar el present Decret en matèries com els sistemes 
de formació i capacitació per l’assoliment de les categories del personal anellador. Es 
faculta la persona titular de la conselleria del departament competent en matèria de 
medi ambient a desenvolupar reglamentàriament la Comissió Tècnica d’Anellament 
Científic d’Ocells. 
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Memòria Justificativa del Projecte de Decret sobre anellament d’ocells 
salvatges 
  
 
Introducció 
 
D’acord amb la instrucció 3/2006 relativa a la tramitació de les disposicions de caràcter 
general de la Secretaria General del Departament de Medi Ambient i  Habitatge, cal que 
la unitat proposant elabori una memòria justificativa que prevegi el marc normatiu en què 
s’insereix la norma i justifiqui l’oportunitat i l’adequació de les mesures que es proposen 
així com valori la seva incidència social, ambiental i en relació a la sostenibilitat. 
 
La present memòria té per objecte donar compliment a l’esmentada instrucció en relació 
al projecte de Decret sobre anellament d’ocells salvatges. 
 
 
Marc normatiu 
 
L’anellament científic d’ocells, en tant que tècnica de manipulació i marcatge de la fauna 
salvatge, és una competència exclusiva del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
Hi ha incidència del marc normatiu estatal en la matèria, ja que la LEY 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que ens obliga a incloure en les 
autoritzacions de captura científica, permisos d’anellament i altres autoritzacions de 
maneig de fauna i flora de forma explícita diferents conceptes com ara l’objectiu i 
justificació de l’acció; les espècies objecte de l’autorització; el material i mètodes a 
emprar, limitacions incloses així com el personal autoritzat per al seu ús i qualificació 
necessària del mateix; la temporalitat, abast territorial i declaració de risc; les solucions 
alternatives no adoptades i criteris científics emprats i les mesures de control que 
s’aplicaran per part de l’Administració. És per tant necessari regular el marc normatiu que 
defineixi aquestes autoritzacions, dins el qual es troben les relatives a l’anellament 
d’ocells, de casuística especial en relació a la resta de supòsits de captura científica de 
fauna ja que s’efectua durant tot l’any i per part d’un col·lectiu de personal acreditat que 
ronda les tres-centes persones a Catalunya avui dia. 
 

A banda d’allò que disposa la legislació bàsica catalana en matèria d’espècies protegides, 
existeix l’Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic d’ocells, que 
és el marc legal específic que havia creat el Govern per a la regulació d’aquesta pràctica. 
Aquesta ordre s’ha de derogar en no ser aplicable en l’actualitat. D’acord amb el parer de 
l’Assessoria Jurídica del Departament, que compartim, no respecta els drets de tot 
ciutadà a practicar l’activitat independentment de l’entitat a la que pertanyi, i en fa una 
atribució administrativa de la gestió d’aquesta pràctica a una ONG en exclusiva, fet que 
contravé la legislació vigent en matèria administrativa. Tot això ens impulsa a 
l’establiment d’un nou marc normatiu on la pràctica de l’anellament d’ocells, que 
majoritàriament es fa amb espècies protegides, sigui regulat tant quant la seva pràctica 
com al procés de capacitació que s’hagi d’efectuar per aconseguir les habilitats mínimes 
que facultin els interessats a poder practicar aquesta metodologia. 
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Oportunitat i adequació de les mesures que es proposen 

 

Com s’ha comentat, d’acord amb el criteri d’Assessoria Jurídica, l’Ordre d’Anellament 
científic d’ocells del 1992 no és vigent, ja que no respecta els drets de tot ciutadà a 
practicar l’activitat independentment de l’entitat a la que pertanyi, i també per que fa una 
atribució administrativa a una ONG en exclusiva. Vista la necessitat social creada de 
clarificar el marc normatiu en la matèria així com de vetllar per l’equanimitat en la relació 
de l’administració i les entitats no guvernamentals que es dediquen a aquesta pràctica i 
que demanen d’un marc clar, s’escau una norma legal del tipus de la proposada 
 

Incidència social, ambiental i en relació a la sostenibilitat. 
 

Hi ha hagut una polèmica entre l’associació que tradicionalment coordinava aquest tema 
(Institut Català d’Ornitologia, ICO, abans Grup Català d’Anellament, GCA), i una de nova, 
la Societat Catalana d’Anellament (SCA), de la que tots els socis continuen essent socis 
de l’ICO. La polèmica rau en aspectes tals com el remitent de les anelles (estatal vs 
català, tot i que actualment totes dues associacions accepten el segon), els sistemes de 
gestió i comunicació de les recuperacions i captures, el rigor científic, etc. 
 
Una part no menyspreable de personal autoritzat no són anelladors convencionals. Són 
investigadors i professors universitaris no lligats necessàriament a cap de les entitats dalt 
esmentades, però sí a centres de recerca, i que també resten encabits en el projecte de 
Decret. 
 
El Decret s’ha elaborat amb participació d’ambdues entitats i, evidentment, és impossible 
que tot el que hi conté estigui d’acord amb ambdues entitats, ja que postulen models 
força allunyats. Tot i això s’ha fet un esforç d’aproximació en tot allò que s’ha pogut, 
acceptat en bona mesura per ambdues parts. 
 
Però, d’acord amb la visió d’Assessoria Jurídica, que compartim, hi ha una part de les 
responsabilitats i atribucions que només pot fer el DMAH i que no es poden delegar o 
deixar sense resposta: capacitació, competències, ... El text recull aquesta visió. 
 
Això no sempre és entès per les entitats esmentades. Per aquesta raó, hi ha hagut un 
límit en l’acceptació de les propostes d’una i d’altra banda fetes en el procés de 
preparació del Decret, ja que de vegades han estat impossibles, il·legals o no són 
regulables per un Decret.  
 
El Decret crea un nou camp d’acció, amb una Oficina Catalana d’Anellament depenent 
del DMAH (amb funcions de gestió dels estocs d’anelles catalanes, de manteniment del 
banc de dades d’anellament, de vetlla per la coherència científica i tècnica i de tramitació 
de les autoritzacions d’anellament, i d’organització i validació de la capacitació i formació. 
El funcionament d’aquesta podrà ser contractat. 
 
Es refà el sistema de capacitació i d’exàmens que passa a l’administració, però no així el 
de formació. 
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Es crea un fòrum de relació, la Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells, on 
poder discutir tots els aspectes relacionats amb l’anellament. 
 
Amb l’aplicació d’aquesta norma es dona fidel compliment als preceptes que emanen de 
la normativa de rang superior i es garanteix un marc més diàfan, clar i legal per a la 
pràctica d’una activitat de gestió i científica contemplada com a excepció d’una norma 
general però que té una incidència i un interès quant als seus objectius de gestió força 
rellevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuria Buenaventura i Puig 
Barcelona, 12.3.2009 
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DECRET ***/2009 sobre anellament d’ocells salvatges 
 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE DISPOSICIONS  
 
1. Per què és necessària la norma?  

 
o Un mandat legislatiu previ 
 
Hi ha incidència de la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad que ens obliga a incloure en les autoritzacions de captura 
científica, permisos d’anellament i altres autoritzacions de maneig de fauna i 
flora de forma explícita: 

o L’objectiu i justificació de l’acció 
o Les espècies objecte de l’autorització 
o El material i mètodes a emprar, limitacions incloses així com el 

personal autoritzat per al seu ús i qualificació necessària del mateix. 
o Temporalitat, abast territorial i declaració de risc. 
o Solucions alternatives no adoptades i criteris científics emprats 
o Mesures de control que s’aplicaran per part de l’Administració. 

 
o Necessitat de refosa o adequació de normatives anteriors (indicar quines) 

 
Cal derogar l’Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic 
d’ocells  ja que no respecta els drets de tot ciutadà a practicar l’activitat 
independentment de l’entitat a la que pertanyi, i també per que fa una atribució 
para administrativa a una ONG en exclusiva.  
 
o Existència d’un buit normatiu que cal emplenar 
 
Cal adaptar la normativa a l’existència de noves tècniques de marcatge i 
manipulació de les espècies protegides que no existien fa quinze anys. 
 
o Conveniència o oportunitat de modificar disposicions anteriors 

 
L’Ordre de 1992 és inaplicable a hores d’ara en establir determinacions 
contràries a la normativa vigent i per tant, la seva inaplicabilitat de facto causa 
que hi hagi un buit legal en la matèria. 
  
o Demandes socials (indicar quines) 
 
Hi ha una àmplia demanda social d’un paper actiu de la Generalitat en la 
gestió de l’anellament d’ocells a Catalunya i de la creació d’un remitent propi 
d’anelles que sigui diferent de l’estatal, ateses les nostres competències, per 
tal de millorar la gestió. 
 
o Altres (indicar quines) 
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2. Es podria ajornar l’elaboració de la norma per a més endavant? 

o No 
 

No és convenient ja que hi ha un col·lectiu de 295 anelladors a Catalunya que 
efectuen estudis científics i marcatges de forma contínua, que beneficien tant la 
gestió de la fauna del país com els diferents espais naturals que hi ha al territori 
amb les dades que forneixen. 
 
3. Què passaria si no s’aprovés la norma i per tant no s’arribés a aplicar? 
 
Que continuaria el buit legal existent, la inaplicabilitat de l’Ordre de 1992, les 
lluites entre les diferents ONGs que s’hi dediquen i la disparitat de criteris sobre 
les anelles que cal emprar per al marcatge d’ocells salvatges a Catalunya, amb 
les implicacions fins i tot de caire polític que arriba a tenir aquesta circumstància. 
Aquest Decret clarifica la situació i deixa clara la situació per al futur, establint-hi 
un marc consensuat també entre les parts interessades. 
 
4. Quins objectius es pretenen assolir amb l’aplicació de la norma? 
 
Assumpció d’una part de les competències quant a la pràctica de l’anellament 
científic per part del DMAH com són garantir la capacitació i formació:  

• Creació de l’Oficina Catalana d’Anellament depenent del DMAH (amb 
funcions de gestió dels estocs d’anelles catalanes, de manteninment del 
banc de dades d’anellament, de vetlla per la coherència científica i tècnica i 
de tramitació de les autoritzacions d’anellament, i d’organitació i validació 
de la capacitació i formació). El funcionament d’aquesta podrà ser 
contractat. 

• Es refà el sistema de capacitació i d’examens que passa a l’adminsitració, 
però no així el de formació. 

• Es crea un forum de relació, la Comissió Nacional d’Anellament Científic 
d’Ocells, on poder discutir tots els aspectes relacionats amb l’anellament 

• S’aclareix tota la tramitació, requisits, supòsits i entorn administratiu de la 
pràctica de l’anellament d’ocells. 

 
5. Tots o alguns dels objectius que es pretenen assolir es podrien 
aconseguir mitjançant altres mesures? 

o No 
 
6. En cas que la resposta anterior sigui afirmativa, indicar quines mesures  

 
 
7. Com afectarà la norma als ciutadans? 
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o Millorarà la seva situació quant que clarificarà la situació actual i donarà la 
imatge de lideratge per part de la Generalitat que aquest procés requereix. 

o S’espera que tinguin una reacció positiva davant la norma 
 
8. S’han mantingut contactes en relació amb aquesta norma amb agents o 
entitats representatives dels afectats o amb altres agents socials o 
econòmics interessats? 
 
Sí. Principalment amb els actors principals implicats: Institut Català d’Ornitologia i 
Societat Catalana d’Anellament. També s’ha escoltat el parer d’altres institucions 
científiques (Universitats, Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya) així com 
conservacionistes (Societat Espanyola d’Ornitologia per exemple).  Hi ha hagut 
interès i pronunciaments al respecte, favorables a un remitent català en les 
anelles per part d’altres Departaments del Govern. 
 
9. Es pot assumir l’aplicació de la norma amb els mitjans personals 
existents? 
 
-Si.  
 
 
10. Es pot assumir l’aplicació de la norma amb els mitjans pressupostaris 
actuals? 
 
No.  
Cal garantir una partida anual per a la confecció d’anelles amb el remitent català. 
Inicialment aquesta partida podria rondar els 6.000€ anuals i les dietes dels 
membres de la Comissió que no siguin membres de l’administració.  
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MEMÒRIA ECONÒMICA  

 
DECRET ***/2010 d’anellament cientific d’ocells salvatges 

 
1. Introducció. 
El present informe descriu els impactes econòmics del Projecte de Decret d’anellament 
científic d’ocells salvatges. 

1.1. Marc normatiu 
 
L’anellament científic d’ocells, en tant que tècnica de manipulació i marcatge de la fauna 
salvatge, és una competència exclusiva del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
Hi ha incidència del marc normatiu estatal en la matèria, ja que la LEY 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que ens obliga a incloure en les 
autoritzacions de captura científica, permisos d’anellament i altres autoritzacions de 
maneig de fauna i flora de forma explícita diferents conceptes com ara l’objectiu i 
justificació de l’acció; les espècies objecte de l’autorització; el material i mètodes a 
emprar, limitacions incloses així com el personal autoritzat per al seu ús i qualificació 
necessària del mateix; la temporalitat, abast territorial i declaració de risc; les solucions 
alternatives no adoptades i criteris científics emprats i les mesures de control que 
s’aplicaran per part de l’Administració. És per tant necessari regular el marc normatiu que 
defineixi aquestes autoritzacions, dins el qual es troben les relatives a l’anellament 
d’ocells, de casuística especial en relació a la resta de supòsits de captura científica de 
fauna ja que s’efectua durant tot l’any i per part d’un col·lectiu de personal acreditat que 
ronda les tres-centes persones a Catalunya avui dia. 
 

A banda d’allò que disposa la legislació bàsica catalana en matèria d’espècies protegides, 
existeix l’Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic d’ocells, que 
és el marc legal específic que havia creat el Govern per a la regulació d’aquesta pràctica. 
Aquesta ordre s’ha de derogar en no ser aplicable en l’actualitat. D’acord amb el parer de 
l’Assessoria Jurídica del Departament, que compartim, no respecta els drets de tot 
ciutadà a practicar l’activitat independentment de l’entitat a la que pertanyi, i en fa una 
atribució administrativa de la gestió d’aquesta pràctica a una ONG en exclusiva, fet que 
contravé la legislació vigent en matèria administrativa. Tot això ens impulsa a 
l’establiment d’un nou marc normatiu on la pràctica de l’anellament d’ocells, que 
majoritàriament es fa amb espècies protegides, sigui regulat tant quant la seva pràctica 
com al procés de capacitació que s’hagi d’efectuar per aconseguir les habilitats mínimes 
que facultin els interessats a poder practicar aquesta metodologia. 

1.2. Justificació, objectius i continguts de la normativa o pla. 
 
Com s’ha comentat, d’acord amb el criteri d’Assessoria Jurídica, l’Ordre d’Anellament 
científic d’ocells del 1992 no és vigent, ja que no respecta els drets de tot ciutadà a 
practicar l’activitat independentment de l’entitat a la que pertanyi, i també per que fa una 
atribució administrativa a una ONG en exclusiva. Vista la necessitat social creada de 
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clarificar el marc normatiu en la matèria així com de vetllar per l’equanimitat en la relació 
de l’administració i les entitats no guvernamentals que es dediquen a aquesta pràctica i 
que demanen d’un marc clar, s’escau una norma legal del tipus de la proposada. 
 
Els objectius per tant són: 
 
- La definició i acotament de la pràctica de captura científica anomenada anellament 
consistent en el marcatge amb elements individualitzadors ocells vius de la fauna 
salvatge. 
- Definir els requisits necessaris per fer l’activitat (tant la necessitat d’autorització com els 
diferents permisos d’anellament possibles). 
- Establir-hi una regulació de l’activitat. 
- Preveure uns instruments de registre, administració i assessorament. 
- Establir-hi un règim de sancions. 
 
El projecte de Decret s’estructura en 12 articles, disposicions addicionals, finals, d’entrada 
en vigor i derogatòria. 

1.2. Nous òrgans creats. 
Per tal d’acostar per un costat la tramitació administrativa al ciutadà i per un altre per 
donar-li veu en la gestió d’una pràctica que és essencialment voluntària i efectuada per la 
societat civil el projecte de Decret preveu la creació de dos òrgans sense impacte 
econòmic addicional als pressupostos actualment vigents: 

1.2.1   Oficina Catalana d’Anellament 

 

L’article 8 del projecte de Decret preveu la creació d’una Oficina Catalana d’Anellament 
en el si de la Direcció General competent en matèria de medi ambient: 
 

8.1. Es crea l’Oficina Catalana d’Anellament (OCA), depenent de la direcció general competent en matèria de fauna i 
biodiversitat ,i integrada al servei competent en matèria de protecció de la fauna amb l’objecte d’administrar i coordinar 
la pràctica de l’anellament d’ocells salvatges a Catalunya.  

8.2. Les funcions de l’Oficina Catalana d’Anellament són: 

a) Gestionar els estocs d’anelles catalanes 

b) Mantenir-hi el banc de dades d’anellament  

c) Vetllar per la coherència científica i tècnica de les dades generades per la pràctica de l’anellament 

d) Tramitar i gestionar les autoritzacions d’anellament 

e) La gestió del registre de marcatges complementàris 

f) Organitzar i validar la capacitació i formació de l’anellament  

g) Totes aquelles que li encomani el departament competent en matèria de medi ambient escoltada la 
Comissió Nacional d’Anellament Científic a que fa referència l’article 11. 

 

El nom ‘Oficina Catalana d’Anellament’ s’estableix per analogia als ens de gestió 
administrativa d’aquesta pràctica científica que hi ha arreu del món. En l’actualitat, com 
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que no es tracta d’una tasca nova sinó d’una activitat que es duu a terme fa anys a 
Catalunya, aquestes tasques ja es fan i es reparteixen entre la pròpia administració i les 
ONGs que practiquen l’anellament. El que es pretén amb el nom és donar un nom al cicle 
de gestió de la pràctica de l’anellament. De forma material, l’oficina seria duta a terme per 
un administratiu/va adscrit al servei competent en matèria de protecció de la fauna, a 
temps parcial per tal d’efectuar les funcions descrites al punt 8.2. S’avalua que aquesta 
càrrega de funcions és assimilable pel Servei, que ja efectua directament tota la gestió 
d’autoritzacions de captura científica. En el supòsit d’una evolució satisfactòria de la 
pràctica de l’anellament com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Decret, el Servei 
podria considerar l’externalització mitjançant contracte d’alguna de les funcions descrites 
al punt 8.2 però sempre dins les previsions pressupostàries actuals i sense que això 
generés una previsió de despesa addicional sobre els pressupostos corrents aprovats els 
darrers anys. 

 

1.2.2. Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells 

 

L’article 11 preveu la creació d’una Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells per 
tal d’assessorar el departament competent en la matèria. L’article 11.2 en defineix la 
formació i el 11.3 les funcions: 

 
11.2 La Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells està formada per representants d’entitats científiques del 
món de la zoologia i la conservació de la natura d’abast català, estatal o internacional que intervinguin en matèria 
d’anellament a Catalunya, departaments universitaris o entitats sense ànim de lucre dedicades a l’anellament d’ocells que 
siguin nomenades pel Conseller del departament competent en matèria de medi ambient, sense que en cap cas puguin 
sumar més de deu membres, dos d’ells del departament competent en matèria de medi ambient. 
 
11.3. La Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells té les següents funcions bàsiques: 
 
a) establir els estàndards de treball que han de seguir el personal anellador d’ocells salvatges a Catalunya 
 
b) informar i assessorar en matèria de formació i capacitació d’acord amb allò previst a l’article 4 d’aquest decret. 
 

c) assessorar al departament competent en matèria de medi ambient en relació amb l’anellament d’ocells salvatges. 

 
Es tracta d’una comissió de caràcter voluntari no remunerat més enllà de les dietes de 
desplaçaments fora del lloc de treball habitual que pogués generar en el personal de la 
Generalitat de Catalunya, per tant el seu impacte econòmic és nul. 

 
1.4. Noves tasques que comportarà l’aplicació. Nous procediments administratius. 
En tant que es genera un nou remitent d’anelles GEN CAT, hi haurà la necessitat 
de pagar aquestes anelles i fer-ne la tramitació administrativa anual (un PLYCA) 
per a la seva adquisició.  En relació a les tasques adjudicades a l’oficina catalana 
d’anellament, hi ha tasques que ja s’efectuen en l’actualitat i altres noves: 
 

a) Gestionar els estocs d’anelles catalanes 
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Es tracta d’una nova tasca, en tant que no hi ha anelles catalanes a hores d’ara i la seva 
gestió i magatzematge seran noves tasques a considerar. Quant al magatzematge, les 
instal·lacions actuals en són suficients atès que estem parlant d’un volum material anual 
molt baix inferior al de qualsevol comanda d’un tríptic per exemple. Quant a la gestió, en 
dependrà de l’increment de l’activitat que es pugui efectuar en el futur però s’avalua 
assumible amb els mitjans humans disponibles en l’actualitat. 

b) Mantenir-hi el banc de dades d’anellament  

Es tracta d’una nova tasca, que caldrà anar implementant en coordinació amb la central 
anelladora espanyola i europees de forma progressiva perquè totes les bases siguin 
compatibles. 

c) Vetllar per la coherència científica i tècnica de les dades generades per la pràctica de l’anellament 

Aquesta tutela ja s’efectua actualment 

d) Tramitar i gestionar les autoritzacions d’anellament 

Aquesta tasca ja s’efectua actualment 

e) La gestió del registre de marcatges complementàris 

Es tracta d’una nova tasca, relacionada però amb l’arxiu actualment existent 
d’autoritzacions. 

f) Organitzar i validar la capacitació i formació de l’anellament  

Aquesta tasca s’efectua en part actualment i és assumible amb la càrrega actual de 
treball del Departament. 

 
1.5. Implicacions econòmiques de l’aprovació de la normativa. 
 
L’avaluació economètrica de les implicacions de l’aprovació i desplegament del projecte 
de Decret d’anellament científic d’ocells, en tant que afecten una activitat de caire 
essencialment voluntari per part del personal autoritzat, és d’una certa dificultat. No 
obstant això no estem parlant d’una normativa etèria sinó de la regulació d’un 
procediment amb un règim d’autoritzacions, un procés formatiu, una regulació de 
l’activitat, uns instruments de registre, administració i assessorament i un règim de 
sancions pel que s’escau una aproximació en base als possibles impactes derivats de 
cadascuna d’aquestes activitats contingudes en els diferents articles del projecte de 
Decret: 
 
1.5.1. Permissos d’anellament 
 
Atès el volum del personal autoritzat i la finalitat sense ànim de lucre de les seves 
activitats, que a la fi redunden en un millor coneixement de la fauna protegida, s’entén 
que no cal establir cap tipus de taxa o preu púbic per l’atorgament de cap permís 
d’anellament.  
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1.5.2. Formació i capacitació 
 
La formació d’anelladors s’entén que tindrà un efecte econòmic possitiu sobre les ONGs i 
entitats capacitades per a efectuar aquestes tasques i descrites a l’article 4.2 del projecte 
de Decret:  
 
4.2 Els cursos de formació hauran d’incloure com a mínim la metodologia del trampeig i maneig descrita als articles 5.1 i  
6,  la tècnica d’obtenció de les dades esmentades a l’article 9.2 i la reglamentació de la pràctica de l’anellament establert 
per aquest Decret. Aquests cursos podran ser impartits directament per l’administració competent o per aquelles entitats 
científiques reconegudes, departaments universitaris o entitats sense ànim de lucre dedicades a l’anellament d’ocells 
reconegudes a l’efecte pel departament competent en matèria de medi ambient. 
 
En el supòsit que fos l’administració qui efectua el curs de formació s’hauria de preveure 
l’establiment un preu públic per cursets de formació a la Llei de pressupostos de l’any en 
que s’hagi d’efectuar el curs. En el supòsit que siguin altres entitats, la realització 
d’aquests cursos generarà activitat econòmica en aquestes activitats que beneficiarà el 
personal especialitzat en aquesta mena de docència i capacitació dins les entitats 
previstes a l’article 4.2. 
 
1.5.3. Materials de captura 
 
No es preveuen novetats ni impactes econòmics diferents de l’actual derivat de 
l’adquisició de material per part del personal autoritzat i en tot cas, aquest és aliè al 
funcionament de la Generalitat de Catalunya i el present Decret no suposa cap variació 
respecte del funcionament, material o tasques de captura actualment vigents. 
 
1.5.4. Manipulació i marcatge 
 
El projecte de Decret preveu la creació d’un remitent català, és a dir, la fabricació 
d’anelles metàl·liques amb la inscripció GEN CAT per part de la Generalitat de Catalunya. 
Atès el volum d’anellaments actual a Catalunya i la previsió d’activitats futura, s’ha 
avaluat el cost anual de fabricació d’anelles en 6.000 € que caldria contractar a un 
fabricant estranger, un dels pocs proveïdors europeus en la matèria. 
 
Les marques complementàries a que fa referència l’article 7.3 són per compte del 
personal anellador autoritzat, pel que no tenen impacte sobre els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que es preveu que la gestió dels marcatges sigui efectuada en part per mitjans 
telemàtics, s’ha de preveure el cost del domini d’internet http://www.gen.cat que 
actualment és propietat de la Generalitat de Catalunya i que en el futur, a banda d’un 
redireccionador d’URLs com és actualment, contingui un enllaç cap a continguts relatius a 
l’anellament científic d’ocells. Entenem que aquests costos són actualment assumits per 
la Generalitat de Catalunya i que no en generen de nous més enllà dels actualment 
assumibles pels pressupostos de funcionament ordinaris. 
 
1.5.5. Oficina Catalana d’Anellament 
 
Les tasques de l’Oficina Catalana d’Anellament avaluem poden comportar un volum de 
tasques proper al 10% del temps laboral d’un auxiliar C1. En el supòsit que fos un C1 
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contractat a l’empresa Forestal Catalana tindria un cost de 3.440 €, IVA i impostos a 
banda. 
 
1.5.6. Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells 
 
Sense impacte econòmic avaluable. 

 
2. Previsió de despesa.  
 
2.1. Capítol 1. Costos per l’increment de recursos humans. 
 

No hi ha un increment de personal previst si bé, el càlcul del cost que comportaria la 
gestió de les tasques previstes ha estat avaluat en 3.440 € impostos a banda. Com que 
les tasques són assumibles pel servei competent no s’imputa aquest cost a la previsió de 
despeses. 

 

Costos increment recursos humans 2009 

Categoria:  Nombre: Nivell: Cost: Total any (€): 

  

  

  

  

TOTAL:  

 

Costos anuals increment recursos humans a partir 2009 

Categoria:  Nombre: Nivell: Cost: Total any (€): 

  

  

  

  

TOTAL:  
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2.2. Capítol 2. Despeses de béns i serveis. 
Cal adquirir anualment un estoc d’anelles catalanes que tindria un cost anual de 6.000€ 

 
Cost 2009:    Sense cost (estem a finals d’any) 
Cost anual a partir 2010:  6000 € 
 
2.3. Altres depeses. 
Si s’escau, i en funció del desenvolupament de l’activitat, es podria externalitzar part de la 
gestió que es derivi del nou funcionament de l’anellament a Catalunya. En tot cas aquesta 
externalització no suposarà un increment de les partides pressupostàries actualment 
dedicades a la matèria 

Cost 2009: 
Cost anual a partir 2010: 
2.4. Resum despeses. 
 

 2009 Anual a partir 2010
Despeses corrents:  
  Remuneracions del personal 

  Despeses de béns corrents i de 
serveis 

6.000 €

  Despeses financeres 

  Transferències corrents 

Total d’operacions corrents 6.000 €

 

Despeses de capital: 
  Inversions reals 

  Transferències de capital 

Total d’operacions de capital 
 

Despeses financeres:  
  Actius financers 

  Passius financers 

Total d’operacions financeres  6.000 €

Total Despesa: 6.000 €
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3. Beneficis de l’aplicació del Decret. 
 
3.1. Ingressos previstos. 
No hi ha ingressos previstos llevat d’aquells derivats de l’aplicació de sancions per 
infraccions a allò que determina la norma d’acord amb l’article 12 del projecte de Decret: 

 
Les infraccions a allò que determina aquest Decret són considerades greus o molt greus d’acord amb el Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i s’han de sancionar d’acord 
amb els barems que determina aquesta normativa. 

 
Si es preveu una denúncia mensual per infraccions relatives a la captura d’ocells amb 
mitjans no autoritzats, a cadascuna de les quatre demarcacions i se li aplica el barem 
inferior de les sancions tipificades com a greus pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, és a dir 401 €, tindríem 
una eventual font d’ingressos anuals de:  

401 € x 12 x 4 = 19.248 € anuals 

No obstant això aquestes xifres són hipotètiques en funció de la percepció que podria 
haver-hi en referència al grau de furtivisme detectat en personal no anellador sinó del 
món del silvestrisme i ocells dedicats al cant, pel que és difícil imputar aquest volum a 
qualsevol previsió pressupostària. 

 
3.1.1 Ingressos en concepte de taxes o venda de béns.  
No hi ha taxes ni preus públics previstos. Veieu però el punt 1.5.2 del present informe 

 

3.1.2. Ingressos per transferències corrents.  
No es preveuen 

 
3.1.3. Ingressos per transferències de capital.  
No es preveuen 

 
3.1.4. Altres ingressos (patrimonials, impostos, etc.). 
No es preveuen 
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3.1.5. Resum ingressos. 
 

 2009 Anual a partir 2010
Ingressos:  
  Taxes 

  Transferències corrents 

  Transferències de capital 

  Altres ingressos 
Denúncies (no 
quantificable)

Total Ingressos: 
 
3.2. Altres beneficis.  
El benefici social que la regulació d’una pràctica considerada una excepció de la 
legislació bàsica de protecció de la natural és clar.  

Per un costat els agents socials implicats i definits al Decret (universitats, ONGs, personal 
investigador) tenen un marc de referència clar i garantista de la seva activitat, reconeguda 
oficialment com a tal i que els empara davant la Llei. 

Per una altra, els agents de l’autoritat coneixen amb precisió quin és el personal autoritzat 
per a la realització d’aquestes pràctiques i quina és la tipologia, abast i limitacions de les 
seves autoritzacions i activitats. Això en faculta un seguiment més acurat i una eventual 
persecució de qualsevol irregularitat.  

Es genera la possibilitat de fomentar l’educació ambiental mitjançant els cursos de 
capacitació i la generació d’activitat econòmica que això comporta.  
 
D’altra banda es pacifica una situació creada a la societat civil catalana respecte de 
l’anellament d’ocells: hi ha hagut una polèmica entre l’associació que tradicionalment 
coordinava aquest tema (Institut Català d’Ornitologia, ICO, abans Grup Català 
d’Anellament, GCA), i una de nova, la Societat Catalana d’Anellament (SCA), de la que 
tots els socis continuen essent socis de l’ICO. La polèmica rau en aspectes tals com el 
remitent de les anelles (estatal vs català, tot i que actualment totes dues associacions 
accepten el segon), els sistemes de gestió i comunicació de les recuperacions i captures, 
el rigor científic, etc.. En refer-se tot el procés de l’anellament i crear-se un fòrum de 
relació, la Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells, on poder discutir tots els 
aspectes relacionats amb l’anellament, es dona fidel compliment als preceptes que 
emanen de la normativa de rang superior i es garanteix un marc més diàfan, clar i legal 
per a la pràctica d’una activitat de gestió i científica contemplada com a excepció d’una 
norma general però que té una incidència i un interès quant als seus objectius de gestió 
força rellevant. 
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4. Conclusions. Comparació costos / beneficis i importància de l’aprovació del 
Decret. Importància dels objectius que es volen assolir.  
 
El present projecte de Decret només suposa un increment anual de 6.000€ respecte de la 
despesa que actualment efectua la direcció general competent en la matèria. 

 

Atesa la inaplicabilitat de l’Ordre de 1992 i de la necessitat d’actualitzar-la a la legislació 
vigent tant en matèria administrativa com de protecció de la natura, cal aprovar el present 
Decret que regularà aquestes activitats en el futur a Catalunya.  

 

Els marcatges amb anelles són una eina d’estudi i coneixement de l’avifauna catalana 
prou important i que representa la font d’informació més rellevant per a més de la meitat 
de l’avifauna, tota la corresponent a l’Ordre Passeriformes i bona part de la d’ocells 
aquàtics i sobre tot marins. Les tasques de conservació que se’n deriven requereixen 
d’un marc normatiu clar quant al funcionament i procediments relatius a les tasques de 
marcatge. 

 
 
 
 
Núria Buenaventura i Puig 
Directora General del Medi Natural 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2009 
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Projecte de Decret d’anellament científic d’ocells salvatges 
 
 
Llista de les disposicions afectades 
 
 
1.- OBJECTE 
 
En el llistat següent s’inclouen la relació de normes que es despleguen i/o modifiquen per 
la proposta normativa, així com les normes a les quals es fa referència o remissió 
expressa en el text del projecte de Decret d’anellament científic d’ocells salvatges.  
 
 
2.- RELACIÓ DE NORMES QUE ES DESPLEGUEN I/O MODIFIQUEN PER LA 
PROPOSTA NORMATIVA 
 
RELACIÓ DE NORMES QUE ES DESPLEGUEN I/O MODIFIQUEN PER LA 
PROPOSTA NORMATIVA 
Ordre de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic (DOGC 1618, 13.7.1992) 

 
Es deroga totalment l’esmentada Ordre en  haver canviat tant el marc legislatiu quant a 
procediment administratiu i garanties contractuals de la prestació de serveis com també 
les precisions respecte del regim de concessió d’autoritzacions d’acord amb la Llei 
42/2007 de patrimoni natural i  biodiversitat.  
 
2.- RELACIÓ DE  NORMES A LES QUALS ES FA REFERÈNCIA O REMISSIÓ 
EXPRESSA 
 
RELACIÓ DE  NORMES A LES QUALS ES FA REFERÈNCIA O REMISSIÓ 
EXPRESSA 
Normes amb rang de Llei 
Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat 
Decrets 
Decret 506/1971, de 25 de març, pel que s’aprova el Reglament per a 
l’execució de la Llei de Caça de 4 d’abril de 1970 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals 
Ordres 
l’Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic d’ocells 
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RELACIÓ DE  NORMES COMUNITÀRIES A LES QUALS ES FA REFERÈNCIA O 
REMISSIÓ EXPRESSA 
Directiva 79/409/CEE. 

 
 
El que s’informa d’acord amb l’acord de Govern de la Generalitat pel qual s’aproven les 
Directrius sobre contingut de l’expedient i procediment d’elaboració de disposicions de 
caràcter general. 
 
 
 
 
 
Núria Buenaventura i Puig 
Directora General del Medi Natural 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2009 
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TAULA DE VIGÈNCIES DEL PROJECTE DE DECRET D’ANELLAMENT D’OCELLS 
SALVATGES. 
 
 
 
Fins a data d’avui l’anellament d’ocells salvatges a Catalunya s’ha regit per l’Ordre de 
juny de 1992 de regulació de l’anellament científic. En tant que no respecta els drets de 
tot ciutadà a practicar l’activitat independentment de l’entitat a la que pertanyi, i en fa una 
atribució administrativa de la gestió d’aquesta pràctica a una organització no 
governamental en exclusiva, fet que contravé la legislació vigent en matèria 
administrativa, cal que sigui modificada. Atès que cal adequar així mateix la legislació en 
la matèria a la Llei 42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat, el present projecte de 
Decret té la següent afectació derogatòria  
 
Disposicions derogades: 
 
- Ordre de juny de 1992 de regulació de l’anellament científic (DOGC 1618, 13.7.1992) 
 
 
 
 
 
Núria Buenaventura i Puig 
Directora General del Medi Natural 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2009 
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Informe relatiu a la creació de nous serveis o de modificació dels existents 
derivats del projecte de Decret d’anellament científic d’ocells 
(Article 63.3, Llei 13/1989 d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya) 
 
 
1. Introducció 
 
El projecte de Decret d’anellament científic d’ocells estableix uns mecanismes de gestió 
d’aquesta activitat de marcatge per part de la Generalitat de Catalunya. Així mateix amb 
la voluntat d’incorporar-hi la societat civil en el tractament que se’n faci d’aquesta gestió. 
A continuació se’n detallen les particularitats d’aquests dos òrgans definits pel projecte de 
Decret. 
 

2. Nous òrgans creats. 
Per tal d’acostar per un costat la tramitació administrativa al ciutadà i per un altre per 
donar-li veu en la gestió d’una pràctica que és essencialment voluntària i efectuada per la 
societat civil el projecte de Decret preveu la creació de dos òrgans sense impacte 
econòmic addicional als pressupostos actualment vigents: 

2.1   Oficina Catalana d’Anellament 

 

L’article 8 del projecte de Decret preveu la creació d’una Oficina Catalana d’Anellament 
en el si de la Direcció General competent en matèria de medi ambient: 
 

8.1. Es crea l’Oficina Catalana d’Anellament (OCA), depenent de la direcció general competent en matèria de fauna i 
biodiversitat ,i integrada al servei competent en matèria de protecció de la fauna amb l’objecte d’administrar i coordinar 
la pràctica de l’anellament d’ocells salvatges a Catalunya.  

8.2. Les funcions de l’Oficina Catalana d’Anellament són: 

a) Gestionar els estocs d’anelles catalanes 

b) Mantenir-hi el banc de dades d’anellament  

c) Vetllar per la coherència científica i tècnica de les dades generades per la pràctica de l’anellament 

d) Tramitar i gestionar les autoritzacions d’anellament 

e) La gestió del registre de marcatges complementàris 

f) Organitzar i validar la capacitació i formació de l’anellament  

g) Totes aquelles que li encomani el departament competent en matèria de medi ambient escoltada la 
Comissió Nacional d’Anellament Científic a que fa referència l’article 11. 

 

El nom ‘Oficina Catalana d’Anellament’ s’estableix per analogia als ens de gestió 
administrativa d’aquesta pràctica científica que hi ha arreu del món. En l’actualitat, com 
que no es tracta d’una tasca nova sinó d’una activitat que es duu a terme fa anys a 
Catalunya, aquestes tasques ja es fan i es reparteixen entre la pròpia administració i les 
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organitzacions no governamentals que practiquen l’anellament. El que es pretén amb el 
nom és donar un nom al cicle de gestió de la pràctica de l’anellament. De forma material, 
l’oficina seria duta a terme per un administratiu/va adscrit al servei competent en matèria 
de protecció de la fauna, a temps parcial per tal d’efectuar les funcions descrites al punt 
8.2. S’avalua que aquesta càrrega de funcions és assimilable pel Servei, que ja efectua 
directament tota la gestió d’autoritzacions de captura científica. En el supòsit d’una 
evolució satisfactòria de la pràctica de l’anellament com a conseqüència de l’aplicació 
d’aquest Decret, el Servei podria considerar l’externalització mitjançant contracte d’alguna 
de les funcions descrites al punt 8.2 però sempre dins les previsions pressupostàries 
actuals i sense que això generés una previsió de despesa addicional sobre els 
pressupostos corrents aprovats els darrers anys. 

 

2.2. Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells 

 

L’article 11 preveu la creació d’una Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells per 
tal d’assessorar el departament competent en la matèria. L’article 11.2 en defineix la 
formació i el 11.3 les funcions: 

 
11.2 La Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells està formada per representants d’entitats científiques del 
món de la zoologia i la conservació de la natura d’abast català, estatal o internacional que intervinguin en matèria 
d’anellament a Catalunya, departaments universitaris o entitats sense ànim de lucre dedicades a l’anellament d’ocells que 
siguin nomenades pel Conseller del departament competent en matèria de medi ambient, sense que en cap cas puguin 
sumar més de deu membres, dos d’ells del departament competent en matèria de medi ambient. 
 
11.3. La Comissió Nacional d’Anellament Científic d’Ocells té les següents funcions bàsiques: 
 
a) establir els estàndards de treball que han de seguir el personal anellador d’ocells salvatges a Catalunya 
 
b) informar i assessorar en matèria de formació i capacitació d’acord amb allò previst a l’article 4 d’aquest decret. 
 

c) assessorar al departament competent en matèria de medi ambient en relació amb l’anellament d’ocells salvatges. 

 

Es tracta d’una comissió de caràcter voluntari no remunerat més enllà de les dietes de 
desplaçaments fora del lloc de treball habitual que pogués generar en el personal de la 
Generalitat de Catalunya, per tant el seu impacte econòmic és nul. 
 
El que informem als efectes d’allò que preveu l’article 63.3, Llei 13/1989 d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 
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