DECRET 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques,
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 187/1994.
La protecció de la fauna salvatge en perill d'extinció s'ha basat, fins ara, en la prohibició de la
seva mort, captura i comerç, mitjançant la declaració d'espècies protegides, i en la conservació
dels hàbitats mitjançant la creació d'espais naturals protegits. En els darrers anys, però, i amb
motiu dels canvis produïts a la societat, un nombre cada cop més elevat de persones,
generalment amants de la natura, es dediquen professionalment o per afecció a la fotografia,
observació i estudi de la fauna salvatge.
Aquest mateix canvi social ha posat de moda una sèrie d'activitats esportives, l'al·licient de les
quals es troba en gran part en el fet que es realitzen en contacte amb la natura.
Malauradament, aquestes activitats, que per elles mateixes són prou lloables, practicades en
massa o en certs indrets poden arribar a ser tan perjudicials per a la fauna com ho és la
destrucció del medi.
Atès que durant el període reproductor l'obtenció d'informació gràfica, visual i sonora, i també la
simple observació, tant per oci com amb finalitat científica, de les espècies en perill d'extinció,
ha de realitzar-se d'una forma molt acurada i que la manca d'experiència i rigor en la seva
realització pot ser negativa per a la seva conservació;
Atès que la pràctica d'alguns esports com l'escalada, l'espeleologia i el vol amb aeronaus
impliquen la freqüentació d'indrets que per la seva tradicional inaccessibilitat i peculiars
característiques són el darrer refugi de moltes espècies en perill d'extinció;
Atès que la disposició addicional 3 de la Llei de protecció dels animals estableix que el Consell
Executiu ha de regular les activitats fotogràfiques, científiques i sportives que poden afectar la
reproducció de les diferents espècies protegides;
Atès que la Llei esmentada, la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça i el seu Reglament, la Directiva
CEE núm. 79/409, de 2 d'abril, relativa a la conservació dels ocells salvatges i el Conveni
relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa, fet a Berna el 19 de
setembre de 1979, assenyalen la necessitat de regular les activitats que puguin ser perjudicials
per a la fauna salvatge, especialment durant la reproducció, tot establint que l'Administració
haurà d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la conservació de les espècies en perill
d'extinció;
A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Títol 1
Activitats fotogràfiques i científiques
Article 1
1.1 Les espècies reproductores de la fauna salvatge autòctona es classifiquen en les categories
següents, segons el grau de sensibilitat vers les molèsties provocades per l'home,
especialment durant l'època de reproducció:
• a) Espècies poc sensibles, que són aquelles espècies que figuren a l'annex 3 d'aquest
Decret, i també els mamífers no inclosos als annexos 1 i 2.
• b) Espècies sensibles, que són les que figuren a l'annex 1d'aquest Decret.
• c) Espècies molt sensibles, que són les que figuren a l'annex 2 d'aquest Decret.
Qualsevol espècie d'ocell no detallada als annexos 1, 2 i 3 que es comprovi que es reprodueix
a Catalunya serà considerada provisionalment com a espècie molt sensible mentre el
coneixement del seu estatus no permeti incloure-la a l'annex definitiu.

1.2 La relació d'espècies incloses als annexos 1 i 2 podrà ser modificada mitjançant resolució
de la Direcció General del Medi Natural quan l'evolució del seu estatus poblacional així ho
aconselli.
1.3 Els rèptils, els amfibis, els peixos i els invertebrats no entren en aquesta classificació.
Article 2
2.1 Cal una autorització per obtenir informació gràfica, visual, sonora o de qualsevol altre tipus,
sigui mitjançant mètodes de registre com amb la simple observació, de les espècies sensibles
en el seu sector de cria. Aquesta regulació es limita al període reproductor de cada espècie,
entenent-se aquest com el comprès entre l'inici del zel i la independització de les cries o polls.
Pel que fa als Quiròpters, caldrà autorització per realitzar les activitats esmentades tant durant
el període reproductor (juny i juliol) com durant la hivernada (desembre, gener i febrer). També
caldrà autorització per instal·lar nius artificials destinats a espècies sensibles excepte en el cas
dels Quiròpters.
2.2 Per a les espècies molt sensibles, l'autorització per realitzar les activitats esmentades al
paràgraf anterior i, en el cas de l'ós bru, també durant el període d'hivernada (de desembre a
març, ambdós inclosos), només es podrà concedir de forma excepcional quan els perjudicis
que l'activitat a realitzar ugui comportar a l'espècie siguin inferiors als beneficis que, a judici de
l'òrgan autoritzant, es puguin derivar per a aquesta. En la sol·licitud caldrà especificar les
finalitats que es pretenen, l'indret on es pensa realitzar l'activitat, la data, i les tècniques o
mètodes a utilitzar. El sol·licitant haurà de demostrar experiència en aquestes activitats.
En qualsevol cas, sempre que es consideri necessari es podrà exigir documentació
suplementària, i també obligar el sol·licitant a anar acompanyat d'un guarda o tècnic que
supervisi les seves activitats.
2.3 Durant els períodes i supòsits a què fan referència els punts 2.1 i 2.2, en cas que en una
concentració d'individus coincideixin espècies sensibles o molt sensibles amb altres que no ho
són, serà necessària, en tot cas, l'esmentada autorització, inclusivament per a les espècies poc
sensibles.
2.4 Resta prohibit molestar o inquietar intencionadament a qualsevol espècie protegida, tant
durant el període reproductor com durant la resta de l'any.
Article 3
La realització de pel·lícules, documentals o spots publicitaris als espais naturals de protecció
especial, a les reserves nacionals de caça, a les reserves naturals de fauna salvatge i a les
zones de caça controlada, requerirà autorització prèvia. En cas d'atorgar-la, l'òrgan competent
fixarà les condicions tècniques que consideri necessàries per tal d'evitar impactes a la fauna, a
la gea i a la vegetació.
Article 4
4.1 La captura amb finalitat científica o educativa de qualsevol espècie protegida, cinegètica o
objecte d'aprofitament piscícola, tant en viu com la que comporti la mort de l'animal, sens
perjudici del que disposen la Llei de caça de 4 d'abril de 1970, i la de pesca de 20 de febrer de
1942 i els seus reglaments, necessita d'una autorització especial.
4.2 Als espais naturals de protecció especial caldrà autorització, a més a més, per a qualsevol
altre vertebrat autòcton, amb l'excepció de la rata comuna (Rattus norvegicus), la rata negra
(Rattus rattus), el talp de camp (Arvicola terrestris), el talpó comú (Microtus duodecimcostatuts),
el ratolí casolà (Mus musculus), el talp (Talpa europea) i el pardal comú (Passer domesticus).
També caldrà autorització per a la recol·lecció de qualsevol invertebrat.
Article 5
5.1 Les autoritzacions referides als articles 2, 3 i 4 seran atorgades per l'òrgan que designi
l'administració gestora de l'espai.
5.2 Es podran atorgar autoritzacions anuals de caràcter personal i intransferible als experts
reconeguts pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca encarregats de realitzar el
control i maneig necessari per garantir la supervivència de les espècies en perill d'extinció.
5.3 Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud de qualsevol de les
autoritzacions regulades pel present Decret, sense que s'hagi atorgat, aquesta s'entendrà
desestimada.
Títol 2

Activitats esportives
Article 6
6.1 Amb excepció de les àrees i períodes que es determinin amb posterioritat, en els espais
inclosos al pla d'espais d'interès natural, reserves naturals de fauna salvatge, reserves
nacionals de caça i zones de caça controlada caldrà autorització prèvia per a la realització de
les activitats esportives que s'esmenten en els punts a) i b) d'aquest apartat.
En tots aquests espais, l'òrgan que designi l'administració gestora de l'espai determinarà les
àrees i els períodes en què les activitats esmentades es podran dur a terme sense autorització.
• a) Escalada, espeleologia, vol i descens per l'aire i aterratge d'ultralleugers, parapente,
ala delta i altres aparells, tripulats o no, i la navegació amb embarcacions o altres
aparells nàutics. Fora dels espais esmentats en aquest article es podrà regular
temporalment l'escalada i l'espeleologia als indrets on aquesta pràctica pugui ocasionar
la desaparició d'espècies protegides en perill d'extinció, els quals seran senyalitzats
convenientment.
Pel que fa a la navegació aèria i d'acord amb el que disposa l'Ordre de 24 d'abril de
1986, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, sobre navegació aèria,
aquesta regulació es limita a l'espai de 300 metres existents per sobre del terra en els
espais naturals indicats.
• b) Bicicleta tot terreny i qualsevol prova o activitat esportiva terrestre que necessiti del
concurs d'algun artefacte.
6.2 Caldrà igualment autorització per banyar-se i per acampar fora dels indrets expressament
destinats a aquest efecte en els espais següents:
• a) Per banyar-se, als espais naturals de protecció especial i a les reserves naturals de
fauna salvatge.
• b) Per acampar, a més a més dels espais naturals anteriors, a les reserves nacionals de
caça i a les zones de caça controlada.
6.3 Queden excloses de l'esmentada autorització les actuacions oficials de vigilància, censos i
maneig de la fauna, cartografia i totes aquelles relacionades amb la prevenció i l'extinció
d'incendis, rescat i ltres emergències.
Article 7
Les autoritzacions referides a l'article anterior seran atorgades per l'òrgan que designi
l'administració gestora de l'espai.
Títol 3
Infraccions
Article 8
8.1 D'acord amb la Llei de protecció dels animals, les infraccions al que disposen els articles 2,
3 i 4 es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Es consideren greus les infraccions que
afecten les espècies molt sensibles i lleus les que afecten les espècies restants. En qualsevol
cas, la infracció que comporti la mort d'embrions, polls, cries i exemplars adults, considerant
com a adults els animals plenament formats amb independència de la seva maduresa sexual,
serà considerada com a molt greu.
8.2 Les infraccions al que disposa l'article 6 seran considerades com a faltes greus, tret de les
relatives a la realització de proves esportives, que seran considerades com a molt greus.
8.3 Sens perjudici de la sanció que correspongui en cada cas, la no observança de les
condicions que s'imposin en virtut d'aquest Decret podrà comportar la inhabilitació per obtenir
altres autoritzacions.
Disposició derogatòria
Es deroga l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 7 d'octubre de 1987,
per la qual es fixen els preus de les tarifes pel servei d'assessorament i vigilància prestats per
personal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca als espais naturals de protecció
especial gestionats per aquest Departament.
Barcelona, 9 de juny de 1992

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Vallvé i Ribera
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Annex 1
Relació per ordre taxonòmic.
Espècies sensibles
Mamífers:
Ermini (Mustela erminea)
Tots els Quiròpters excepte la rata pinyada vulgar
(Pipistrellus pipistrellus)
Ocells:
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Agró roig (Ardea purpurea)
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Morell de cap-roig (Aythia ferina)
Aligot vesper (Pernis apivorus)
Milà negre (Milvus migrans)
Milà reial (Milvus milvus)
Aufrany (Neophron percnopterus)
Voltor (Gyps fulvus)
Àliga marcenca (Circaetus gallicus)
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Àliga daurada (Aquila chrysaetos)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Gall fer (Tetrao urogallus)
Rasclet (Pozzana pusilla)
Sisó (Tetrax tetrax)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosseta)
Becada (Scolopax rusticola)
Gamba roja (Tringa totanus)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Òliba (Tyto alba)
Mussol banyut (Asio otus)
Duc (Bubo bubo)
Blauet (Alcedo athis)
Picot negre (Dryocopus martius)

Picot garser petit (Picoides minor)
Terrerola rogenca (Calandrella rufescens)
Oreneta de ribera (Riparia riparia)
Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Còlit negre (Oenanthe leucura)
Boscaler comú (Locustella luscinioides)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Teixidor (Remiz pendulinus)
Pardal d'ala blanca (Montifringilla nivalis)
Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
Repicatalons (Emberiza shoeniclus)
Annex 2
Relació per ordre taxonòmic.
Espècies molt sensibles
Mamífers:
Ós bru (Ursus arctos)
Llúdriga (Lutra lutra)
Linxs (Lynx spp)
Ocells:
Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Trencalòs (Gypaetus barbatus)
Arpella (Circus aeroginosus)
Esparver cendrós (Circus pygargus)
Àliga cuabarrada (Hieratus fasciatus)
Àliga calçada (Hieraetus pennatus)
Xoriguer petit (Falco naumanni)
Perdiu blanca (Lagopus mutus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Gavina capblanca (Larus genei)
Gavina corsa (Larus audouinii)
Curroc (Sterna nilotica)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Fumarell negre (Chlidonias nigra)
Xurra (Pterocles orientalis)
Ganga (Pterocles alchata)
Mussol pirinenc (Aegolius funereus)
Picot garser mitjà (Picoides medius)
Alosa becuda (Chersophilus duponti)
Trenca (Lanius minor)
Annex 3

Relació per ordre taxonòmic.
Espècies poc sensibles
Ocells:
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Cigonya (blanca) (Ciconia ciconia)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec coll-verd (Anas platyrrynchos)
Xibec (Netta rufina)
Astor (Accipiter gentilis)
Esparver (Accipiter nisus)
Aligot (Buteo buteo)
Xoriguer gros (Falco tinnunculus)
Perdiu roja (Alectoris rufa)
Perdiu xerra (Perdix perdix)
Guatlla (Coturnix coturnix)
Rascló (Rallus aquaticus)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Fotja vulgar (Fulica atra)
Torlit (Burhinus oedicnaemus)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Gavià argentat (Larus cachinnans)
Colom roquer (Columba livia)
Xixella (Columba oenas)
Tudó (Columba palumbus)
Tórtora vulgar (Streptopelia turtur)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Cucut reial (Clamator glandarius)
Cucut (Cuculus canorus)
Xot (Otus scops)
Mussol (Athene noctua)
Gamarús (Strix aluco)
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Siboc (Caprimulgus ruficollis)
Falziot negre (Apus apus)
Falziot pàl·lid (Apus pallidus)
Ballester (Apus melba)
Abellerol (Merops apiaster)
Gaig blau (Coracias garrulus)
Puput (Upupa epops)
Colltort (Jynx torquilla)
Picot verd (Picus viridis)
Picot garser gros (Picoides major)
Calàndria (Melanocorypha calandra)
Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Cogullada fosca (Galerida thecklae)
Cotoliu (Lullula arborea)
Alosa (Alauda arvensis)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta cuablanca (Delichon urbica)
Trobat (Anthus campestris)

Piula dels arbres (Anthus trivialis)
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Cuereta groga (Motacilla flava)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Merla d'aigua (Cinclus cinclus)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Pardal de bardissa (Prunella modularis)
Cercavores (Prunella collaris)
Rossinyol (Luscinia megarynchos)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Bitxac comú (Saxicola torquata)
Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Còlit ros (Oenanthe hispanica)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Merla roquera (Monticola saxatilis)
Merla blava (Monticola solitarius)
Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
Merla (Turdus merula)
Tord (Turdus philomelos)
Griva (Turdus viscivorus)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Trist (Cisticola juncidis)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol enmascarat (Sylvia hortensis)
Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Tallarol gros (Sylvia borin)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter groc-petit (Phylloscopus collybita)
Reietó (Regulus regulus)
Bruel (Regulus ignicapillus)
Papamosques gris (Muscicapa striata)
Mastegatatxes (Ficedula hypolenca)
Mallarenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallarenga d'aigua (Parus palustris)
Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
Mallerenga petita (Parus ater)
Mallerenga blava (Parus caeruleus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Pica-soques blau (Sitta europaea)
Pela-roques (Tichodroma muraria)
Raspinell pirinenc (Certhia familiaris)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Oriol (Oriolus oriolus)
Escorxador (Lanius collurio)
Botxí (Lanius excubitor)
Capsigrany (Lanius senator)

Gaig (Garrulus glandarius)
Garsa (Pica pica)
Gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus)
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Gralla (Corvus monedula)
Cornella negra (Corvus corone)
Corb (Corvus corax)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell negre (Sturnus unicolor)
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal xarrec (Passer montanus)
Pardal roquer (Petronia petronia)
Pinsà vomú (Fringilla coelebs)
Gafarró (Serinus serinus)
Llucareta (Serinus citrinella)
Verdum (Carduelis chloris)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Lluer (Carduelis spinus)
Passerell (Carduelis cannabina)
Trencapinyes (Loxia curvirostra)
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
Verderola (Emberiza citrinella)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Sit negre (Emberiza cia)
Hortolà (Emberiza hurtulana)
Cruixidell (Miliaria calandra)

