ORDRE de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la
relació d'espècies protegides a Catalunya.
La
Llei
3/1988,
de
4 de març, de protecció dels
animals, de la Generalitat de Catalunya, en el seu títol 3
estableix l'existència de les espècies protegides de la
fauna autòctona, i en prohibeix la caça, la captura, la
tinença, el tràfic, el comerç, la venda, la importació,
l'exportació i l'exhibició pública, segons que correspongui
en cada cas, tant de les espècies adultes com dels ous i
les cries, i de totes les subespècies i tots els taxons
inferiors, independentment de la seva procedència. Aquesta
prohibició s'estén a la venda de les seves parts i els
productes que d'elles se'n facin.
Atès que l'article 24 faculta el Departament d'Agricultura,
Ramaderia
i
Pesca per ampliar la relació d'espècies
protegides d'acord amb l'estat de les seves poblacions;
Ateses les directrius de la CEE 79/409, de 2 d'abril,
relativa a la conservació dels ocells salvatges, i 92/43,
de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora salvatge;
Vist l'instrument de ratificació del Conveni relatiu a la
conservació de la vida salvatge i el medi natural, fet a
Berna el 19 de setembre de 1979;
A proposta del Servei de Protecció i Gestió de la Fauna de
la Direcció General del Medi Natural,
Ordeno:
Article 1
Es declaren espècies protegides, en el sentit del títol 3
de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,
les espècies de la fauna autòctona que es detallen a
l'annex d'aquesta Ordre.
Article 2
Es declaren espècies protegides, en el sentit del títol 3
de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,
totes
les
espècies
animals
salvatges que de forma
excepcional es trobin accidentalment en el territori de
Catalunya, sense que la seva presència s'hagi produït per
introduccions
o
fugides
accidentals
d'exemplars
en
captivitat.
Disposició derogatòria
Queda derogada l'Ordre de 16 de març de 1993, per la qual
s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya.
Barcelona, 23 de novembre de 1994
Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Annex
Per a cada espècie s'estableixen dos tipus de categories:
la primera correspon a la classificació en categories (A,

B, C, D) segons l'annex de la Llei 3/1988, de 4 de març, de
protecció
dels
animals; i la segona correspon a la
classificació establerta al 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.
a) Vertebrats
mamífers
Insectívors:
Eriçó fosc o comú (Erinaceus europaeus): C; poc sensible.
Musaranya d'aigua mediterrània (Neomys anomalus): C; poc
sensible.
Musaranya de Millet (Sorex coronatus): C; poc sensible.
Rosegadors:
Talpó pirinenc (Microtus pyrenaicus): C; poc sensible.
Talpó de tartera (Microtus nivalis): C; poc sensible.
Liró gris (Glis glis): C; poc sensible.
Carnívors:
Marta (Martes martes): C; poc sensible.
Turó (Mustela putoris): B, sensible. (En resta exclosa la
fura, la forma domèstica i més clara i/o albina).
ocells
Anseriformes:
Ànec glacial (Clangula hyaemalis): B; no reproductor.
Oca pradenca (Anser fabalis): B; no reproductor.
Gruïformes:
Rascló (Rallus aquaticus): D; poc sensible.
Caradriformes:
Gavotí (Alle alle): C; no reproductor.
amfibis
Granota pirinenca (Rana pyrenaica): C; poc sensible.
rèptils
Sargantana pirinenca (Lacerta bonnali): C; poc sensible.
Sargantana pallaresa (Lacerta aurelioi): C; poc sensible.
peixos
Llamprea de mar (Petromyzon marinus).
b) Invertebrats
En diversos casos s'anomenen també les subespècies, atès
que els darrers estudis mostren que és molt probable que
algunes d'elles siguin elevades al rang d'espècie.
mol·luscs
Bivalves
Unionoides:

Nàiade auriculada (Margaritifera auricularia).
Nàiade anodonta (Anodonta cygnea).
Nàiade allargada rosellonesa (Unio elongatulus aleroni).
Nàiade
allargada
de
Banyoles
(Unio
elongatulus
pechinatianus).
Nàiade allargada de l'Ebre (Unio elongatulus ssp.).
Nàiade
rodona
septentrional
(Psilunio
littoralis
littoralis).
Nàiade
rodona
de
Banyoles
(Psilunio
littoralis
subreniformis).
Nàiade rodona del Segre (Psilunio littoralis catalonicus).
Nàiade rodona meridional (Psilunio littoralis umbonatus)
artròpodes
Crustacis:
Tortugueta (Triops cancriformis).
Cranc de riu (Austropotamobius pallipes).
Insectes coleòpters:
Rosalia alpina.
Insectes lepidòpters:
Apol·lo o Parnàs (Parnassius apollo).
Parnàs (Parnassius mnemosyne).
(Euphydryas (Eurodryas) aurinia).
(Maculinea teleius).
(Maculinea nausithous).
(Proserpinus proserpina).
Totes aquestes espècies són classificades com a categoria D
a l'annex de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals. Igualment totes són classificades com a poc
sensibles segons el 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.
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