
Entitat FOC 
Federació Ornitològica de Catalunya 

Descripció 
al·legació 

S’hauria de contemplar l’aviari esportiu (o NZ esportiu) per tal de controlar nuclis d’aus 
d’aficionats i/o amateurs 
 

Valoració  Es pren en consideració la proposta  entenent que la tinença d’ocells de les 4 espècies 
només és possible si la seva destinació és als concursos de cant. 

Entitat FCOF 
Federació Catalana d’Ocells Fringíl·lids 

Descripció 
al·legació 

 Permetre transacció d’ocells criador-concursants 
 Que un ocell nascut en captivitat i identificat (anella tancada) el seu propietari pugui 

fer cessió o transacció a un altre ocellaire (documentat) i també la seva exposició 
pública sempre que es notifiqui al registre 

 Que s’incloguin les 4 espècies i també les seves subespècies 
 Que la federació porti el registre i control dels criadors 
 Qualsevol ocellaire ha de tenir carnet d’ocellaire, de la societat d’ocellaires i de 

criador (en el seu cas) 
Valoració   Es pren en consideració la proposta per potenciar la cria en captivitat i posterior 

transacció, sota control. 
 Es pren en consideració la proposta, atès que l’anella tancada identificada permet la 

traçabilitat del criador i dels posteriors ocellaires tenidors/concursants. 
 La futura regulació afecta a les 4 espècies, incloses totes les subespècies. 
 Es pren en consideració la proposta, per coresponsabilitzar a les federacions en el 

control i subministrament d’anelles tancades als criadors. 
 La finalitat de la regulació és tinença i cria d’ocells per a participar en concursos de 

cant. L’organització i celebració de concursos recau en Societats Ocellaires 
Federades. En conseqüència, els posseïdors d’ocells han de ser socis de societats 
ocellaires. 

 Si el control dels criadors recau en les federacions, aquests hauran d’estar federats.  
Entitat  DEPANA   

Descripció 
al·legació 

 No volen que es permeti la cria en captivitat i la realització de concursos de cant 
d’ocells 

 la identificació dels exemplars nascuts en captivitat s’ha de  dur  a  terme  
directament  a  través  de  l’Administració  de  la  Generalitat  o  bé  a  través 
d’entitats  col·laboradores  acreditades. 

 S’ha de preveure la creació i actualització d’un cens d’exemplars capturats amb 
autorització i d’aquells  nascuts  en  captivitat. 

 S’ha  de  valorar  com  a  mesura  fixar  un  nombre  màxim d’exemplars per ocellaire. 
 S’ha d’establir una regulació detallada sobre les instal·lacions, les condicions de 

trasllat, l’aliment, la medicació,  i  el  manteniment  diari  dels  exemplars.  És  en  
aquest  punt  on  resulta  crucial  la coresponsabilitat de les Federacions. 

 
Valoració   La pràctica de la cria en captivitat, tal com propugna la CE, és una solució alternativa 

a la captura al medi natural i permet el subministrament i cessió d’exemplars nascuts 
en captivitat per desenvolupar l’activitat tradicional de concursos de cant. La 
normativa europea, estatal i autonòmica preveuen la regulació de la tinença i cria en 
captivitat per realitzar concursos de cant. 



 La identificació amb anelles tancades i numerades dels exemplars nascuts en 
captivitat, ha d’anar a càrrec del criador i el subministrament d’aquestes  les poden 
fer entitats autoritzades com les Federacions, sempre sota supervisió i control de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Ja existeix un Registre oficial dels posseïdors i dels ocells anellats que tenen, ja siguin 
capturats com nascuts en captivitat. 

 Es pren en consideració la proposta de fixar un màxim d’exemplars per ocellaire que 
no criï,  tot i que al haver-hi ocellaires que tenen exemplars de les 4 espècies i que 
entre tots ells seleccionen els millors pel cant, el número pot ser alt. En aquest cas, 
per raons sanitàries, està previst obligar a estar inscrits com a Nucli Zoològic.   

 Es pren en consideració la proposta de regular les condicions de tinença i 
manteniment dels ocells (gàbies, trasllat, aliment, beguda, condicions higiènico-
sanitàries,...) 

Entitat SEO BIRDLIFE 

Descripció 
al·legació 

 Incloent les quatre espècies de nou en l’annex d’espècies protegides del  Decret 
Legislatiu 2/2008, alhora que es posin en marxa els mecanismes necessaris per tal de 
limitar i controlar estrictament els intercanvis d’exemplars 

 La possibilitat d’anellar els individus als pocs dies de l’eclosió (4rt - 7e dia, encara que 
els criador s tenen més experiència en identificar el millor període abans 
d’abandonar el niu), és una forma de minimitzar el impactes per a captures i 
posteriors marcatges. 

 És fonamental regularitzar l’activitat mitjançant un registre de cria, que permeti tenir 
identificats els nuclis de cria en captivitat i portar el control temporada a temporada 
dels individus adults que es tenen i els individus nous nascuts. Així com els possibles 
intercanvis d’individus. 

 És fonamental regular molt bé l’activitat limitant-la a aquelles activitats ja existents i 
estrictament tradicionals, com per exemple limitant-la als concursos de cants ja 
existents avui en dia, sense opció de poder incrementar aquests. 

 Controlar totes aquelles activitats relacionades amb la cria en captivitat i la captura 
il·legal i posterior comerç il·legal d’aquestes espècies. 

 
Valoració  L’estatus poblacional i la normativa europea, estatal i autonòmica permeten la 

regulació de la tinença i cria en captivitat de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids i 
d’aquesta forma evitar i alhora suplir la captura al medi natural. En cas 
d’incompliment de les condicions regulades i de captura furtiva, la normativa preveu 
sancions. 

 Es pren en consideració la proposta de limitar fins el 8e dia de l’eclosió l’obligació 
d’anellar el poll. 

 Es pren en consideració la proposta de controlar l’activitat de cria mitjançant un 
registre els criadors i dels ocells que tenen de progenitors i dels ocells nascuts i 
anellats i la seva destinació.  

 Es pren en consideració la proposta ja que la regulació de l’activitat té per única 
finalitat la participació en concursos tradicionals de cant.  
 

Entitat AGRUPCAT 

Descripció 
al·legació 

 És necessari autoritzar captures per cobrir demandes ja que no hi ha reproductors 
fiables 
Propostes per al nou decret: 

 Obligació registre nucli zoològic per tots els criadors 



 Control i seguiment estricte per part de l’administració 
 Lliurament anelles per part de l’administració que han d’estar tancades i per un sol 

ús per ocells destinats a cant o progenitors anellats amb nº registre i fitxa del 
posseïdor 

 Promocionar curs d’anellador per l’ICO 
 Donació o cessió cries anellades i registrades sense haver d’estar federats i la 

finalitat no obligatòriament per participar concursos 
 Prohibició travesses 
 Tots els ocells que participen en concursos han d’estar anellats i identificats 
 Tots els criats en captivitat anellats i registrats i es podran cedir o fer intercanvis. 
 Control ocells que calgui retornar al medi 
 Autoritzar captures per criadors quan tinguin registre NZ 
 Autoritzar captures mascles per mantenir la població d’ocells encara que sigui en 

petites quantitats 
 Actualitzar registre d’ocellaires  (raça, sexe i nº anella) 
 Retorn al departament de les anelles no utilitzades abans del 2019 per donar els 

ocells de baixa en el registre 

 
Valoració  No està autoritzada la captura ja que ja existeix un estoc important en captivitat 

arran de la regulació temporal de captura destinada a la cria en captivitat durant 
període 2014-2016.  

 Es pren en consideració la proposta ja que la tinença de parelles reproductores 
destinades a la cria en captivitat i posterior transacció, es considera que requereix 
ser nucli zoològic. 

 L’administració regula, supervisa i controla l’activitat  i, si s’escau, sanciona. 
 La identificació amb anelles tancades i numerades dels exemplars nascuts en 

captivitat, ha d’anar a càrrec del criador i el subministrament d’aquestes les poden 
fer entitats autoritzades com les Federacions, sempre sota supervisió i control de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Es pren en consideració la proposta de promoure la formació en anellament de polls 
de les 4 espècies per aquells criadors que ho requereixin per part de l’ICO (Institut 
que forma i acredita anelladors d’ocells) 

 La finalitat de la regulació és tinença i cria d’ocells exclusivament per a participar en 
concursos tradicionals de cant. La normativa vigent no autoritza la tinença 
excepcional d’aquests ocells per a altres finalitats. 

 Les apostes ja no són permeses. 
 Es pren en consideració la proposta d’obligar que els ocells que participen en 

concursos de cant estiguin anellats i identificats, acreditant la procedència legal dels 
exemplars. 

 Es pren en consideració la proposta, atès que l’anella tancada identificada permet la 
traçabilitat del criador i dels posteriors ocellaires tenidors/concursants a qui ha fet la 
transacció dels ocells. 

 Els ocells nascuts en captivitat no caldrà retornar-los a la natura, ateses les dificultats 
per rehabilitar-los i aclimatar-los al medi natural. Aquells que són objecte de captura 
i comerç il·legals, són comissats i  recuperats en un centre de recuperació per 
posteriorment alliberar-los a la natura sota control de l’administració. 

 No es preveu regular la captura d’ocells a la natura. La normativa europea, estatal i 
autonòmica només preveuen la regulació de la tinença i la cria en captivitat, com a 
solució satisfactòria, per evitar i suplir la captura excepcional al medi natural. 

 Ja existeix un Registre oficial actualitzat dels posseïdors i dels ocells anellats que 
tenen, ja siguin capturats com nascuts en captivitat i també d’aquelles anelles 



tancades retornades que no han estat utilitzades.   

Entitat FCC 
Federació Catalana de Caça 

Descripció 
al·legació 

 Constitució comissió treball per redactar Decret i volen formar part 
 Regular activitat com pràctica esportiva federada, no oblidar caràcter tradicional i 

cultural 
 Enfocar cria captivitat en l’ensinistrament del cant per participar concursos oficials 

organitzats per la FCC que controlarà procedència legal 
 L’administració ha de controlar tot el procés cria, no acceptar entitats externes 
 Regular les activitats tradicionals: concursos cant 
 Definir avicultor/criador de les 4 espècies. El criador ha de pertànyer a una societat 

federada FCC, participar en concursos cant i no estar inhabilitat, acreditar 
procedència legal progenitors. Hauria d’estar autoritzat per cria de procedència 
legal. 

 Regular una autorització per cria captivitat. 
 Definir ocell progenitor (procedència legal femella i mascle) 
 Obligacions per cria captivitat: acreditació legal ocell, inscripció de tots, anellament, 

requisits condicions higièniques, permetre identificació genètica. 
 Calcular nombre ocells legals i nombre ocellaires que poden criar per conèixer la 

realitat i enfocar regulació per evitar problemes i garantir cant. 
 Ocellaire ha de ser avicultor i criador. L’avicultor ho és només per participar 

concursos cant organitzats per FCC i controlats per Esports. No pot ser només 
avicultor perquè les aus en captivitat no poden comercialitzar-se. 

 Creació registre administratiu d’avicultors per participar en concursos cant 
 Regular canvis i resultats anuals. 
 Regular molt el control de la cria i intercanvis aus. 
 Definir cria en captivitat. 
 Evitar cria amb aus nodrisses. 
 Regular requisits per la cria. 
 Control possibilitat real cria. 
 Regular estoc per autoritzar captura excepcional en petites quantitats 
 Regular procedència ocells per cria captivitat. 
 Obligatorietat examen genètic per determinats exemplars. 
 Evitar i perseguir les alteracions genètiques, endogàmia i consanguinitat. 
 Definir i prohibir hibridar i mutar. 
 Definir comercialització. 
 Prohibir comercialització. 
 Captures excepcionals pel cas cria en captivitat no sigui possible. 
 Regular anelles tancades oficials, mida, numeració i color per anys. 
 Regular anellament i subministrament anelles oficials (només ho pot fer 

l’administració). 
 Models estàndards sol·licituds anelles. 
 Obligació comunicar ocells nascuts captivitat que s’haurien d’anellar. 
 Ocell nascut captivitat no apte pel cant s’ha de mantenir. 
 Regular anella niu tancada. 
 Regular entrada nous aficionats. 
 Definir donació o cessió per nous aficionats. 
 Regular exhibició pública en concursos cant. 
 Sancions elevades per evitar intromissió ocells criats captivitat medi natural i híbrids 

o mutats medi natural. 
 Sanció elevada per evitar comercialització i hibridacions o mutacions. 



 Crear aplicacions informàtiques per evitar ocellaire sancionat criï o participi 
concursos. 

Valoració  Es pren en consideració la proposta sempre i quan participin en la Comissió  els 
diferents actors afectats per la nova regulació. 

 La finalitat de la regulació és tinença i cria d’ocells exclusivament per a participar en 
concursos tradicionals de cant. La normativa vigent no autoritza la tinença 
excepcional d’aquests ocells per a altres finalitats. 

 Els concursos oficials de cant, en tant que pràctica esportiva, han de ser organitzats 
per una sola Federació que es preveu sigui la FCC. 

 La pràctica de la cria en captivitat, tal com propugna la CE, és una solució alternativa 
a la captura al medi natural i permet el subministrament i cessió d’exemplars nascuts 
en captivitat i ensinistrats per desenvolupar l’activitat tradicional de concursos de 
cant. 

 La viabilitat de la pràctica de la cria en captivitat amb resultats satisfactoris serveix 
com a solució alternativa a la captura al medi natural i permet el subministrament i 
cessió d’exemplars nascuts en captivitat i ensinistrats per desenvolupar l’activitat 
tradicional de concursos de cant. 

 La identificació amb anelles tancades i numerades dels exemplars nascuts en 
captivitat, ha d’anar a càrrec del criador i el subministrament d’aquestes les poden 
fer entitats autoritzades com les Federacions, sempre sota supervisió i control de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Es pren en consideració la proposta de definir les activitats tradicionals de cant. 
 Es pren en consideració la proposta de controlar l’activitat de cria mitjançant un 

registre els criadors i dels ocells que tenen com a progenitors i dels ocells nascuts i 
anellats, així com la seva destinació. És convenient que el criador estigui federat i 
pertanyi a una societat ocellaire, perquè ha de conèixer amb detall els requeriments 
per produir exemplars mascles destinats als concursos de cant. Per poder criar 
aquestes espècies, ha d’estar autoritzat, complir unes obligacions i requisits de les 
instal·lacions i de manteniment, acreditar la procedència i origen legal dels 
progenitors i tenir un registre dels naixements i també de les baixes, ja sigui per mort 
com per cessió/transacció. Si s’escau, anàlisis genètics. 

 Ja existeix un Registre oficial actualitzat dels posseïdors i dels ocells anellats que 
tenen, ja siguin capturats com nascuts en captivitat i també d’aquelles anelles 
tancades retornades que no han estat utilitzades. Actualment tots els ocellaires 
posseïdors d’ocells estan federats i la Federació ha de col·laborar en actualitzar el 
cens d’ocells anellats i el nombre d’ocellaires federats que poden criar per 
subministrar ocells nascuts en captivitat destinats a concursos de cant. 

 És convenient que el criador estigui federat i pertanyi a una societat ocellaire, 
perquè ha de conèixer amb detall els requeriments per produir exemplars mascles 
destinats als concursos de cant. Però no tot ocellaire ha de ser criador. L’ocellaire ha 
de tenir l’ocell en bones condicions i ha de participar en concursos de cant. 
L’ocellaire no té obligació de ser criador, doncs criar en captivitat requereix d’unes 
instal·lacions, condicions i requisits i no tots els ocellaires tenen aquestes capacitats.  

 La finalitat de la regulació és la tinença i cria d’ocells exclusivament per a participar 
en concursos tradicionals de cant. La normativa vigent no autoritza la tinença 
excepcional d’aquests ocells per a altres finalitats. Es pren en consideració la 
proposta de crear un registre dels ocellaires que participen en concursos de cant, 
però atès que qui organitza i celebra els concursos de cant és la Federació, 
l’esmentat Registre hauria de ser gestionat per la Federació sota la supervisió i 
control de l’Administració. 

 Es pren en consideració la proposta de regular la cria en captivitat i els seus requisits, 



així com el seu control. Està previst regular-la i contemplar la transacció dels 
exemplars nascuts en captivitat degudament anellats i identificats, per poder 
mantenir l’activitat tradicional del cant amb ocells ensinistrats i provinents de la cria 
en captivitat. 

 Es pren en consideració la prohibició de creuaments, mutacions i l’obtenció d’híbrids 
de les 4 espècies, així com evitar les alteracions genètiques, endogàmia i 
consanguinitat. 

 No es preveu regular l’autorització excepcional de captures ja que ja existeix un 
estoc important en captivitat arran de la regulació temporal de captura destinada a 
la cria en captivitat durant període 2014-2016. 

 La identificació amb anelles tancades i numerades dels exemplars nascuts en 
captivitat, ha d’anar a càrrec del criador i el subministrament d’aquestes les poden 
fer entitats autoritzades com les Federacions, sempre sota supervisió i control de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Es pren en consideració la proposta de disposar de formularis estàndards per 
sol·licitar anelles tancades i l’obligació de comunicar ocells nascuts captivitat que 
s’han d’anellar. 

 Es pren en consideració la proposta que l’ocell nascut captivitat no apte pel cant s’ha 
de mantenir en captivitat ateses les dificultats per rehabilitar-los i aclimatar-los per 
retornar-los al medi natural. 

 Es pren en consideració la proposta de regular entrada nous aficionats ocellaires que 
vulguin participar en concursos de cant i que obtindran els exemplars mitjançant 
transacció provinent dels criadors autoritzats. 

 Es pren en consideració la proposta de regular, supervisar i controlar l’activitat.  
 Es pren en consideració la proposta de millorar les actuals aplicacions informàtiques 

per evitar ocellaire sancionat criï o participi concursos. 
Entitat GEPEC-EdC i ANG Associació Naturalistes de Girona 

Descripció 
al·legació 

 Que el nou decret no s’aprovi perquè: considera activitat cant com tradicional i no 
ho és (nombre petit participants) i possibilita legalització fringíl·lids capturats natura 
i, per tant, il·legal amb greu impacte aus salvatges. 

 Que es protegeixin totes les espècies fringíl·lids autòctones i prohibeixin tinença, 
exposició, comerç i transacció. 

 Que se la consideri part interessada i es notifiquin totes les resolucions, publicacions 
i procediments. 

Valoració  La pràctica de la cria en captivitat, tal com propugna la CE, és una alternativa a la 
captura al medi natural i permet el subministrament i cessió d’exemplars nascuts en 
captivitat per desenvolupar l’activitat tradicional de concursos de cant. La normativa 
europea, estatal i autonòmica preveuen la regulació de la tinença i cria en captivitat 
per realitzar concursos de cant. 

 L’estatus poblacional i la normativa europea, estatal i autonòmica permeten la 
regulació de la tinença i cria en captivitat de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids i 
d’aquesta forma evitar i alhora suplir la captura al medi natural. No regular aquesta 
possibilitat pot tenir un efecte negatiu sobre les poblacions silvestres d’aquestes 
espècies. En cas d’incompliment de les condicions regulades i de captura furtiva, la 
normativa preveu sancions. 

 Durant el tràmit d’audiència se la considera part interessada. 
Entitat Raül Barahona i Ferré 

Descripció 
al·legació 

La cria en captivitat és una forma de maltractament i els concursos una forma 
d’explotació animal, no s’ha d’aprovar el Decret 



 

Valoració La pràctica de la cria en captivitat, tal com propugna la CE, és una alternativa a la captura 
al medi natural i permet el subministrament i cessió d’exemplars nascuts en captivitat 
per desenvolupar l’activitat tradicional de concursos de cant. La normativa europea, 
estatal i autonòmica preveuen la regulació de la tinença i cria en captivitat per realitzar 
concursos de cant. Està previst un règim sancionador per incompliment de la normativa 
de protecció i benestar dels animals i també la captura al medi natural i el comerç 
il·legals. 

 


