ORDRE de 5 de novembre de 1984, per la qual es dicten les
normes complementàries per a la protecció de determinades
espècies de la fauna salvatge al territori de Catalunya.
NOTA. En aquest text s'han introduït les
correccions d'errada publicades en el DOGC.
Vistos la Llei de Caça vigent, el Reial Decret 3181/1980,
de 30 de desembre, pel qual es protegeixen determinades
espècies de la fauna salvatge i es dicten les normes
precises per assegurar l'efectivitat d'aquesta protecció, i
la Llei de Pesca Fluvial vigent;
Atès que algunes espècies han esdevingut rares i fins i
tot gairebé extingides al nostre país i que algunes figuren
cada any a l'Ordre General de Vedes prohibint-ne la seva
captura;
Atès que el comerç i la tinença de les subespècies
procedents
d'importacions d'espècies protegides podria
afectar negativament la riquesa genètica de les poblacions
autòctones i donada la dificultat de distingir entre les
subespècies;
A proposta de la Direcció General del Medi Rural,
Ordeno:
1.1r. Les espècies que figuren a l'Annex 1 d'aquesta
Ordre i totes les seves subespècies es declaren protegides
als efectes del que estableix el Reial Decret 3181/1980, de
30 de desembre.
2n. Queden protegides totes les subespècies de la tortuga
de terra mediterrània (Testudo hermanni) i la tortuga de
terra mora o grega (Testudo graeca) siguin o no siguin
autòctones.
2. Les espècies de peixos que figuren a l'Annex 2 es
declaren també protegides i en conseqüència seran espècies
vedades a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta
Ordre.
3. Aquesta protecció implica la prohibició a tot el
territori de Catalunya de la caça, la captura, la tinença,
el tràfic i la venda de les espècies esmentades, així com
de la recollida dels seus ous o de les seves cries. Queda
també prohibida la preparació i la comercialització de les
seves restes incloses les dels animals naturalitzats, amb
les excepcions que preveu el Reial Decret esmentat.
4.1r. En el termini d'un any comptat a partir de l'endemà
de
l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, les persones
físiques o jurídiques que tinguin en el seu poder exemplars
vius de qualsevol de les espècies esmentades als articles
1.1r. i 2 (Annexos 1 i 2) podran demanar a la Direcció
General del Medi Rural el certificat que acrediti la seva
possessió
legal, si aquesta fos anterior a la data
d'entrada en vigor d'aquesta Ordre.
2n. El termini serà de tres mesos en el cas de les
espècies o subespècies esmentades a l'apartat 2n. de
l'article primer.
5.
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podrà
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lliurament als Parcs Zoològics o a d'altres centres de
caràcter científic, cultural o educatiu, dels exemplars
vius, morts o de les seves despulles, que es decomissin en
virtut d'aquesta Ordre.
6. Les infraccions al que disposa aquesta Orde seran
sancionades d'acord amb el que disposen les vigents Llei de
Caça i Llei de Pesca i als Reglaments per a la seva
aplicació.
7.
Es
donarà compte d'aquesta Ordre al Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, als efectes d'adoptar
les mesures de coordinació necessàries per a l'efectivitat
del que disposa aquesta Ordre.
Disposició final.Es faculta la Direcció General del
Medi
Rural perquè adopti les mesures complementàries
necessàries per a la protecció d'aquests animals.
Barcelona, 5 de novembre de 1984.
Josep Miró i Ardèvol
Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
Annex 1
Espècies i unitats taxonòmiques a les quals pertanyen
Ocells
O. Fasianiformes
Fam. Tetronidae
Perdiu blanca (Lagopus mutus), "perdiz nival".
O. Gruiformes
Fam. Otididae
Pioc salvatge (Otis tarda), "Avutarda".
Rèptils. Quelonis
Tortugues d'aigua. Fam. Emydidae
Tortuga d'estany (Emys orbicularis), "galápago europeo".
Tortuga de rierol (Mauremys caspica) (=Clemys c.), "G.
leproso".
Annex 2
Espècies i unitats taxonòmiques a les quals pertanyen
Fam. Acipenseridae
Esturió (Acipenser sturio), "esturión".
Fam. Ciprinodontidae
Fartet (Aphanius iberus), "fartet".
Samaruc (Valencia hispanica), "samarugo".

