REGLAMENT INTERN DE L’OFICINA CATALANA
D’ANELLAMENT
Aquest document defineix el marc de funcionament de l’Oficina Catalana d’Anellament
de l’Institut Català d’Ornitologia quant a finalitat, organització, drets i deures dels
membres, autoritzacions i ús del banc de dades en matèria d’anellament científic
d’ocells.

Capítol I. Denominació i finalitat del Reglament
Article 1.
1.
L’Oficina Catalana d’Anellament (OCA), membre d’EURING des de 2019, és
l’òrgan intern de l’Institut Català d’Ornitologia encarregat del desenvolupament de
l’anellament científic en el si de l’ICO i de la gestió del seu remitent propi (remitent
ICO).
2.
L’anellament a Catalunya està regulat per la Generalitat de Catalunya, qui
concedeix les autoritzacions d’anellament.
3.

Les funcions de l’OCA són les següents:

Gestionar l’activitat d’anellament en el si de l’ICO i, en particular, del seu
remitent, d’acord amb les normatives autonòmiques, estatals i internacionals vigents.
Coordinar i desenvolupar els projectes relacionats amb l’anellament científic
d’ocells de l’ICO i assessorar i avalar, en cas de permisos especials, els projectes
impulsats pels seus membres.
Vetllar per l’acompliment d’aquest reglament i la resta de normatives referents a
la pràctica de l’anellament en el si de l’ICO.
Establir els estàndards de treball que han de seguir tots els/les anelladors/es de
l’ICO.
Decidir sobre les peticions de permisos especials i de marcatges especials i/o
altres sistemes de seguiment i monitorització individual relacionats amb la pràctica de
l’anellament dins de l’ICO.
Establir el sistema d’accés a les diferents categories d’anellador/a dins de l’ICO,
així com el nivell de les diferents proves d’accés.
Establir i regular els drets i deures dels/les anelladors/es de l’ICO i vetllar pel
seu compliment, així com regular i aplicar el règim sancionador.

Article 2.

1.
Aquest reglament és un document d’ús intern que recull les normes, drets i
deures que no estan especificats als estatuts de l’ICO, el Reglament Intern de l’ICO o a
la legislació vigent aplicable i que fan referència a la pràctica de l’anellament científic
d’ocells.

Capítol II. Estructura i òrgans de gestió de l’OCA
Article 3.
1.
L’OCA serà gestionada per un/a coordinador/a i les directrius que marqui la
Junta Directiva, d’acord amb aquest reglament, valorant els suggeriments proposats pel
Comitè d’Anellament (CAN) i complint la normativa legal vigent.
2.
La tasca del coordinador/a de l’OCA serà remunerada i desenvolupada per la
persona que la Junta Directiva designi, sota la supervisió del director/a general.
3.

Les funcions del coordinador/a de l’OCA seran les següents:

Dirigir l’OCA i portar la seva gestió administrativa seguint les pautes i els
acords de la Junta Directiva.
Impulsar, juntament amb el CAN, totes les activitats relacionades amb
l’anellament científic d’ocells en el si de l’ICO.
Informar i donar comptes de les activitats que es vagin desenvolupant al
director/a general de l’ICO.
-

Fer les funcions de portaveu públic de l’OCA.

-

Assistir i participar a les reunions del CAN on actuarà com a secretari/a.

Article 4.
1.
L’OCA comptarà amb un Comitè d’Anellament (CAN). Aquest comitè estarà
compost per un mínim de cinc membres i un màxim de vuit, designats per la Junta
Directiva. Tots ells hauran de ser anelladors/es de l’ICO amb una dilatada experiència
en aquest camp i les seves funcions seran les següents:
Assessorar a la Junta Directiva sobre les pautes de funcionament de l’OCA i
l’anellament d’ocells a Catalunya, en el si de l’ICO.
Col·laborar en l’elaboració i posteriors modificacions del Reglament Intern de
l’OCA havent escoltat i valorat les propostes de tots/es els/les socis/sòcies anelladors/es
que hi hagin volgut participar.
Emetre informes preceptius
d’anellament i/o marcatges especials.

sobre

sol·licituds

de

permisos

especials

Assessorar sobre el personal laboral que hagi de desenvolupar tasques
relacionades amb l’anellament.

Col·laborar amb la Junta Directiva i el/la coordinador/a de l’OCA en la revisió i
actualització periòdica de l’Estratègia Científica de l’OCA, els Estàndards d’Anellament
i el sistema d’accés a les diferents categories d’anellador/a.
Fer de nexe entre el col·lectiu d’anelladors/es i la Junta Directiva i, si s’escau,
informar en el cas de necessitats, propostes i/o d’irregularitats en l’acompliment
d’aquest reglament o de les diferents normatives.
Fer el seguiment del desenvolupament del Pla Estratègic de l’ICO referent a
l’activitat d’anellament.
Impulsar, juntament amb el/la coordinador/a de l’OCA, totes les activitats
relacionades amb l’anellament científic d’ocells en el si de l’ICO.
Article 5.
1.
El Comitè d’Anellament es reunirà, com a mínim, un cop cada tres mesos. La
convocatòria de cada reunió serà notificada amb la suficient antelació, comunicant la
data, hora, lloc de la reunió i l’ordre del dia a tractar. Per tal que la reunió sigui vàlida hi
ha d’assistir com a mínim la meitat dels seus membres.
2.
Els acords es prendran preferentment per consens, o en el seu defecte, per
majoria de vots presents i per tal que aquests acords siguin vàlids serà necessària
l’assistència del/la coordinador/a de l’OCA o de la persona que s’hagi delegat pel cas.
3.
La Junta Directiva podrà designar nous membres per tal de cobrir les possibles
baixes que es produeixin en aquest comitè.

Capítol III. Objectius i finalitat de l’OCA
Article 6.
1.
L’anellament científic és un mètode científic dirigit a obtenir informació sobre la
biologia dels ocells. Dins d’aquest àmbit els objectius i finalitats de l’OCA són:
El marcatge d’ocells que viuen o passen per Catalunya, en el marc d’estudis
científics o projectes amb objectius concrets que vetllin per l’estudi i la conservació dels
ocells.
Promoure la realització d’estudis científics relacionats amb la migració i els
moviments dels ocells.
Conèixer els patrons demogràfics i les tendències poblacionals dels ocells de
Catalunya.
Estudiar diversos aspectes de la biologia dels ocells com la supervivència,
causes de mortalitat, filopàtria, longevitat i muda.
-

La formació i preparació continuada dels anelladors/es de l’ICO.

Col·laborar amb altres entitats i associacions locals, estatals i internacionals, i
participar en la xarxa interna d’estudi de la migració dels ocells.

-

La divulgació de resultats i coneixement obtingut.

-

Fomentar les activitats d’educació ambiental.

Avalar i defensar els drets dels seus membres en matèria d’anellament científic
davant els organismes competents.
Article 7.
1.
És essencial que l’OCA mantingui uns alts estàndards de qualitat de treball entre
les seves anelladores i anelladors de cara a garantir la salut dels ocells i que les dades
que es recullen siguin útils de cara a la recerca i la conservació. Per aconseguir-ho
l'OCA comparà amb dos documents de referència: els Estàndards d’Anellament i
l’Estratègia Científica, que s’hauran d’anar revisant i adaptant regularment per tal de
mantenir-los actualitzats.
2.
Els Estàndards d’Anellament estableixen el protocol d’intercanvi d’informació
entre l’OCA i els seus anelladors/es i detallen com cal prendre les dades de camp, com
s’han de codificar i com i quan s’han de fer arribar a l’OCA.
3.
L’Estratègia Científica de l’OCA determina la línia d’actuació que se segueix de
cara a potenciar l’ús de les dades d’anellament.

Capítol IV. Els membres
Article 8.
1.
Es consideraran membres de l’OCA tots els socis/sòcies de l’ICO que tinguin la
categoria d’anellador/a de l’OCA.
2.
Es reconeixen tres categories d’anellador/a: anellador/a auxiliar, anellador/a
expert/a i anellador/a específic/a.
a) Anellador/a expert/a. L’anellador/a expert/a pot practicar l’anellament científic fent
ús de qualsevol dels mètodes de captura emprats legalment i autoritzats per a aquesta
activitat científica i pot capturar qualsevol tipus d’espècie, excepte en els casos i
circumstàncies en què es requereix un permís especial.
- L’anellador/a expert/a ha de complir els següents requisits:
1)
Tenir bons coneixements a nivell d’identificació i saber-los utilitzar per
identificar amb seguretat espècies conflictives i rareses a nivell europeu.
2)

Tenir bons coneixements de muda, datació i sexat.

3)
Conèixer amb detall la normativa legal vigent a Catalunya en matèria
d’anellament científic.
4)
Conèixer bé els Estàndards d’Anellament de l’ICO i saber utilitzar-los
adequadament.

5)
Saber quines són les seves obligacions respecte al balanç anual de les seves
activitats d’anellament i saber com generar-lo.
6)

Saber muntar i desmuntar correctament xarxes japoneses.

7)

Saber manipular i extreure els ocells de les xarxes i trampes amb destresa.

8)
Saber col·locar les anelles correctament i saber escollir el model adequat per a
cada espècie.
9)
Saber prendre correctament les mesures biomètriques descrites a l'estàndard
bàsic dels Estàndards d'Anellament de l'ICO.
10)
Saber documentar exemplars interessants adequadament (biometria específica,
fórmula alar, fotografies correctes).
11)
Haver demostrat i mostrar una actuació responsable envers els ocells i ser
conscient de les seves obligacions com a anellador/a.
12)
Tenir coneixements
d’anellament.
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b) Anellador/a auxiliar. L’anellador/a auxiliar només està facultat/da per ajudar un
anellador/a expert/a. No pot utilitzar cap dels paranys emprats en l’anellament científic
si no és sota la supervisió i responsabilitat d’un/a anellador/a expert/a o si disposa d’un
permís especial que el faculti per fer-ho. Excepcionalment, l’anellador/a auxiliar podrà
presentar una proposta de projecte d’estudi d’unes espècies i mètodes de captura molt
concrets i específics, juntament amb l’aval de dos anelladors/es experts/es. L’OCA
avaluarà aquesta petició.
-L’anellador/a auxiliar ha de complir els següents requisits:
1)

Saber identificar les espècies d'ocells més comunes anellades a Catalunya.

2)
Conèixer amb detall la normativa legal vigent a Catalunya en matèria
d’anellament científic d’ocells.
3)

Conèixer els aspectes fonamentals dels estàndards d’anellament de l’ICO.

4)

Saber muntar i desmuntar correctament xarxes japoneses.

5)
Saber manipular i extreure els ocells de les xarxes i trampes amb suficient
destresa.
6)

Saber col·locar les anelles correctament.

7)
Saber prendre correctament les mesures biomètriques descrites a l'estàndard
bàsic dels Estàndards d'Anellament de l'ICO.
8)
Haver demostrat i mostrar una actuació responsable envers els ocells i ser
conscient de les seves obligacions com a anellador/a.
c) Anellador/a específic/a. L’anellador/a específic/a només està facultat/da per anellar
ocells sota unes condicions concretes que venen determinades pel temps durant el qual
pot exercir l’anellament, el nombre d’espècies que pot anellar i el mètode de captura
que pot utilitzar.

-L’anellador/a específic/a ha de complir els següents requisits:
1)
Conèixer amb detall la normativa legal vigent a Catalunya en matèria
d’anellament científic.
2)
Conèixer bé els Estàndards d’Anellament de l’ICO i saber utilitzar-los
adequadament.
3)
Saber quines són les seves obligacions respecte al balanç anual d’anellament i
saber com generar-lo.
4)

Saber utilitzar correctament els mètodes de captura que hagi d’utilitzar.

5)

Saber manipular ocells i extreure’ls de les trampes que hagi de fer servir.

6)
Saber col·locar les anelles correctament i saber escollir el model adequat per a
cada espècie.
7)
Haver demostrat i mostrar una actuació responsable envers els ocells i ser
conscient de les seves obligacions com a anellador/a.
3.
La categoria d'anellador/a estipula el nivell d'expertesa i el tipus d'activitat que
pot desenvolupar cada anellador/a, però per poder fer-la efectiva és imprescindible tenir
el corresponent permís d'anellament (vegis capítol V).
Article 9.
1.
Per accedir a la categoria d’anellador/a expert/a de l’ICO s’hauran de complir els
següents requisits:
-

Tenir la categoria d’anellador/a auxiliar de l’ICO.

-

Ser major de 18 anys.

Haver anellat i extret de les xarxes un mínim de 500 individus de 50 espècies
d’ocells i acreditar-ho als fulls de camp per a anelladors/es en formació.
Presentar un aval firmat per dos anelladors/es experts/es que confirmi la
capacitat de l’aspirant per obtenir la categoria d’anellador/a expert/a.
Superar les proves teòrica i pràctica d’accés a anellador/a expert/a de les quals es
faran dues convocatòries anuals.
2.
Per accedir a la categoria d’anellador/a auxiliar de l’ICO s’hauran de complir els
següents requisits:
Haver anellat i extret de les xarxes un mínim de 300 individus de 30 espècies
d’ocells i acreditar-ho als fulls de camp per a anelladors/es en formació.
Presentar un aval firmat per dos anelladors/es experts/es que confirmi la
capacitat de l’aspirant per obtenir la categoria d’anellador/a auxiliar.
Superar la prova teòrica d’accés a anellador/a auxiliar que es convocarà dos cops
a l’any.

3.
Per accedir a la categoria d’anellador/a específic/a de l’ICO s’hauran de complir
els següents requisits:
-

Ser major de 18 anys.

Presentar una memòria científica del treball a realitzar i, si s’escau, l’aval del
departament universitari o entitat responsable de la recerca.
-

Superar, si així es creu oportú, les proves necessàries que s’estableixin.

4.
Alternativament al punt anterior, podran accedir a la categoria d’anellador/a
específic/a de l’ICO aquells/les anelladors/es experts/es o auxiliars que sol·licitin un
permís específic. En aquests casos no es perd la categoria prèvia (expert/a o auxiliar)
però s’actua com a anellador/a específic/a temporalment.
Article 10.
1.
En cas de baixa voluntària transitòria com a membre de l’ICO per un període no
superior a 3 anys, si se sol·licita, es podrà recuperar l’antiga categoria d’anellador/a.
2.
En cas de baixa voluntària transitòria com a membre de l’ICO per un període
superior a 3 anys i inferior a 10 anys, si se sol·licita, es podrà recuperar la categoria
d’anellador/a com a anellador/a auxiliar. En el cas que l’interessat/da tingués categoria
d'anellador/a expert/a i hagi continuat anellant, sense ser membre de l’ICO, i aporti
documentació que ho justifiqui, podrà sol·licitar la recuperació de la seva antiga
categoria.
3.
En cas de baixa voluntària transitòria com a membre de l’ICO per un període
superior als 10 anys, es perdrà la condició d’anellador/a. Per recuperar-la, caldrà tornar
a superar les proves d’accés a anellador/a auxiliar. En el cas que l’interessat/da hagi
continuat anellant, sense ser membre de l’ICO, i aporti documentació que ho justifiqui,
podrà sol·licitar la recuperació de la seva antiga categoria d’anellador/a.
4.
Totes aquelles persones que hagin perdut la condició de membre per
impagament de la quota, per a ser readmeses hauran de satisfer les quantitats que
causaren la seva baixa.
5.
La Junta Directiva decidirà les condicions de la possible readmissió d’aquells
anelladors/es que hagin causat baixa de l’ICO per altres motius.
Article 11.
1.
Els/les anelladors/es d’altres comunitats autònomes o d’altres països que vulguin
ser anelladors/es de l’ICO hauran de remetre una sol·licitud d’homologació per escrit o
telemàticament i presentar un currículum vitae detallat sobre la seva experiència com a
anellador/a. L’OCA decidirà si és possible l'homologació directa a alguna de les
categories existents o si és necessària la realització d’alguna prova d’accés específica en
funció de la formació que acrediti la persona interessada.

2.
Els/les anelladors/es d’altres comunitats autònomes o d’altres països que vulguin
anellar a Catalunya de manera puntual hauran de sol·licitar el carnet d’anellador/a
específic/a, adjuntar un currículum vitae detallat sobre la seva experiència com a
anellador/a i detallar tan bé com sigui possible on i quan volen anellar. L’OCA decidirà
si la sol·licitud és realment de caire puntual i si s’haurà de realitzar o no alguna prova
d’accés específica. Si l’activitat d’anellament es considera que va més enllà d’una
pràctica transitòria s’haurà de sol·licitar directament l’homologació (vegeu punt
anterior).
Article 12.
1. Seran drets dels membres de l’OCA els següents:
- Poder optar a rebre les subvencions i ajuts oferts per l’OCA així com ser informats/des
i optar a les ofertes de treball generades per l’activitat de l’OCA.
- Poder integrar-se en grups d’anellament i ser elegibles com a membres del CAN.
- Assistir a les reunions periòdiques del CAN, així com col·laborar amb ell, previ avís
amb antelació al/la secretari/a del CAN.
- Tots aquells drets que es deriven de la seva condició de soci/sòcia de l’ICO recollits
als estatuts i al Reglament de l’ICO.
Article 13.
1. Seran deures dels membres de l’OCA els següents:
- Entregar el balanç d’anellament corresponent a l’activitat d’un any calendari d’acord
amb el format i contingut especificats en els Estàndards d’Anellament, abans de l’11 de
gener de l’any següent.
- Sol·licitar la renovació del permís d’anellament i/o permisos especials, de forma anual
i d’acord amb els requisits establerts en aquest reglament.
- No anellar si no es disposa de les autoritzacions corresponents o si es té suspesa la
capacitat per anellar.
- Respectar la normativa establerta per aquest reglament, a banda de les corresponents
normatives autonòmiques, estatals i internacionals vigents.
Article 14.
1.
Els/les anelladors/es de l’ICO podran organitzar-se en equips de dues o més
persones integrades en grups d’anellament de caire local, comarcal, etc. o per treballar
grups d’espècies afins. L’OCA considerarà aquests grups quan compleixin els requisits
establerts i així ho sol·licitin de forma escrita o telemàtica.
2.

Tots els grups d’anellament hauran de facilitar les dades següents:

-

Un nom distintiu del grup.

Nom i adreça del/la coordinador/a, que haurà de ser un/a anellador/a expert/a o
específic/a en actiu.

Nom i adreça de tots els seus membres i el seu vistiplau, que s’actualitzarà
anualment si és el cas.
3.

El/la coordinador/a del grup d’anellament tindrà les obligacions següents:

-

Serà el/la responsable del funcionament del grup davant l’OCA.

Serà el/la responsable de sol·licitar les anelles o altre material a l’OCA i
s’encarregarà de la seva distribució entre els seus membres.
S’encarregarà d’informar de qualsevol problema que pugui sorgir en el grup i
informarà de qualsevol irregularitat comesa per algun dels seus membres.
-

Serà el/la responsable de presentar el balanç anual d’anellament del grup.

4.
A efectes de gestió d’anelles i de lliurament del balanç anual, els membres d’un
determinat grup d’anelladors/es deixaran de ser considerats/des com anelladors/es
individuals en el moment en què s’integren en un grup d’anellament i mentre hi
pertanyin. En el cas de tenir romanents d’anelles a títol individual, aquests s’hauran de
tornar a l’OCA en el moment d’integrar-se a un grup o s’haurà de demanar
explícitament la seva inclusió dins del grup en qüestió facilitant un llistat complet
d’aquestes anelles a l’OCA.
Article 15.
1.
D’acord amb l’Article 26 dels estatuts, la Junta Directiva és l’encarregada de
sancionar les infraccions comeses pels/les socis/sòcies. Les infraccions realitzades
pels/les anelladors/es de l’ICO i relacionades directament amb la pràctica de
l’anellament es classifiquen com a lleus, greus o molt greus.
2.

Es consideren infraccions lleus:

L’incompliment dels deures com a soci/sòcia (Article 10 dels estatuts) o com a
anellador/a sempre que aquestes no es considerin una falta més greu.
3.

Es consideren infraccions greus:

Facilitar anelles a anelladors/es experts/es o específics/ques sense el permís
previ de l’OCA. En cas d’urgència es podran facilitar sense permís previ, però caldrà
notificar-ho a l’OCA en el termini màxim d’una setmana i justificar-ne la urgència.
-

Anellar ocells mentre es té suspesa la capacitat per anellar.

Anellar sense els corresponents avals o permisos necessaris establerts per aquest
reglament.
-

Anellar sense respectar els Estàndards d’Anellament.

No lliurar a l’OCA el balanç anual d’anellament amb el format i contingut que
especifiquen els Estàndards d’Anellament en un període màxim d’un mes des de la data
límit establerta (10 de gener de l’any següent).

L’anellament d’espècies amb un estatus de protecció especial sense el permís
necessari.
Realitzar marcatges especials i/o l’ús de qualsevol tipus d’anella no homologada
sense l’aval de l’OCA.
Tramitar recuperacions sense seguir el procediment establert (a través de
l’OCA).
La reiteració de conductes inapropiades o d’infraccions lleus donaran lloc a
infraccions greus.
-

Qualsevol altra falta no especificada que la Junta Directiva consideri greu.

4.

Es consideren infraccions molt greus:

Facilitar anelles a persones no autoritzades, tant si són anelladors/es auxiliars
com si no ho són.
Anellar o capturar ocells mentre s’és anellador/a auxiliar o en formació sense la
presència d’un/a anellador/a expert/a o específic/a.
No lliurar a l’OCA el balanç anual d’anellament amb el format i contingut que
especifiquen els Estàndards d’Anellament en un període màxim de tres mesos des de la
data límit establerta (10 de gener de l’any següent) durant més de dos anys consecutius.
Anellar a Catalunya amb anelles que no siguin del remitent ICO o fer-ho amb
anelles del remitent ICO a d’altres llocs de l’Estat espanyol.
-

Qualsevol altra causa no especificada que la Junta Directiva jutgi com a greu.

5.
Davant d’una possible infracció, la Junta Directiva obrirà expedient i podrà
imposar les següents sancions d’acord amb la gravetat dels fets:
-

En cas d’infracció lleu: advertiment per escrit.

En cas d’infracció greu: suspensió temporal de la condició d’anellador/a durant
un any des del moment de la sanció. En el cas que la suspensió sigui deguda a un retard
en el lliurament del balanç d’anellament, aquesta serà derogada tan bon punt es lliuri el
balanç.
En cas d’infracció molt greu: pèrdua de la condició d’anellador/a i/o de la
condició de soci/sòcia, segons la decisió de la Junta Directiva.
6.
Les sancions i les derogacions de suspensió, així com el moment a partir del
qual aquestes són efectives, es comunicaran a l’afectat/da personalment i per escrit.
7.
Les sancions que eventualment puguin recaure sobre un determinat grup
d’anellament per infraccions relacionades amb la gestió d’anelles i el lliurament del
balanç d’anellament afectaran a tots els seus membres.
8.
Els/les anelladors/es sancionats/des per la presumpta comissió d’una falta greu o
molt greu que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades per la Junta Directiva
poden sol·licitar que s’hi pronunciï la propera Assemblea General que es convoqui, que
confirmarà o bé acordarà el sobreseïment de la sanció de forma irrevocable.

Capítol V. Permisos d’anellament, permisos especials i gestió de les
anelles
Article 16.
1.
Per anellar a Catalunya cal tenir el permís d’anellament de la Generalitat de
Catalunya previ aval de l’OCA.
2.
Aquest permís cal renovar-lo cada any prèvia sol·licitud a través el canal que
tingui habilitat l’OCA.
3.
La petició de permisos especials i permisos per a anelladors/es específics/ques
requereix la presentació d’un projecte quan es vulgui iniciar i serà avaluat per l’OCA.
No caldrà tornar a avaluar projectes que ja estiguin en marxa i quan es demani una
renovació.
4.
Per a la petició de renovació de permisos especials i permisos per a anelladors/es
específics/ques és necessària una memòria de resultats de l’any anterior.
5.
Per a la renovació dels permisos d’anellament dels anelladors/es experts/es és
indispensable haver fet un curs de reciclatge per anelladors/es almenys en una ocasió
durant els darrers 3 anys.
6.
Aquells membres que tinguin la categoria d’anellador/a expert/a i que centrin la
seva activitat en espècies concretes podran sol·licitar permisos específics pels seus
estudis, sense perdre la condició d’anellador/a expert/a.
7.
La no renovació del permís d’anellament no implica la pèrdua de la categoria
d’anellador/a que es tingui en cada cas però deixa temporalment en suspens la capacitat
per anellar.
Article 17.
1.
Els cursos de reciclatge per anelladors/es experts/es es faran dos cops a l’any i
inclouran novetats i formacions relacionades amb la datació, sexat, estratègies de muda,
identificació, dispositius de seguiment, protocols de treball i ètics, anàlisis i organització
de dades, etc. i es renovaran constantment per tal de ser més dinàmics i flexibles i
mantenir-se al màxim d’actualitzats.
Article 18.
1.
L’OCA oferirà la possibilitat de tramitar els permisos anuals per anellar en altres
comunitats autònomes. També podrà donar suport a aquells/es anelladors/es que vulguin
anellar fora d’Espanya. La tramitació dels permisos anuals per anellar en altres CCAA
es farà a principi d’any i per això cal que els/les interessats/des enviïn les seves
peticions fins al 31 de gener de cada any. No es garanteix la tramitació de les peticions
rebudes més tard d’aquesta data.
2.
De cara a facilitar la petició i tramitació de les sol·licituds, l’OCA posarà a
disposició dels/les anelladors/es els canals necessaris per fer-ho.

Article 19.
1.
És necessari un permís especial de l’òrgan competent per anellar en les següents
condicions, que es sol·licitarà un cop s’hagi obtingut l’aval previ de l’OCA. En tots els
casos caldrà presentar un projecte amb un mínim d’un mes d’antelació.
Excepcionalment, i de forma justificada, es podran sol·licitar amb menor antelació.
- Anellar en colònies.
- Anellar els polls en el niu de les espècies que fan nius tancats (vegeu Estàndards
d’Anellament).
- Capturar intencionadament espècies considerades sensibles o molt sensibles en els
supòsits contemplats a l’ordre de 10 de juny de 1992 DOGC núm. 1618 del 13.7.92 de
regulació de l’anellament científic d’ocells o altres disposicions legals vigents.
- Capturar intencionadament espècies incloses a la llista de rareses, a la llista del Comitè
Avifaunístic de Catalunya o del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
- Col·locació de marcatges especials (anelles de color, bandes alars, dispositius de
seguiment, etc.).
- Presa de mostres biològiques per a estudis concrets.
Article 20.
1.
El remitent de l’Institut Català d’Ornitologia, acceptat per EURING l’any 2019,
és l’únic remitent que poden utilitzar a Catalunya els/les anelladors/es avalats per l’ICO.
2.
Els membres de l’OCA que anellin a altres llocs d’Espanya hauran d’emprar les
anelles que indiqui l’OCA, d’acord amb les directrius marcades per la Junta Directiva i
amb els convenis existents amb altres organitzacions.
3.
Només es poden utilitzar anelles del remitent ICO a altres països que no tenen
remitent propi previ permís de l'OCA i sempre que es compti amb vistiplau de
l’administració competent del país.
Article 21.
1.
En el moment en què es perd la categoria d’anellador/a expert/a o específic/a, els
romanents d’anelles existents s’han de retornar a l’OCA en un màxim de tres mesos.
2.
L’OCA pot sol·licitar als/les anelladors/es en tot moment que se li retorni part
del romanent d’anelles que ha cedit.
3.
Les anelles que té cada anellador/a o grup d’anelladors/es són d’ús exclusiu
del/la propi/a anellador/a o grup i no es poden intercanviar sense el permís escrit o
telemàtic de l’OCA. En cas d’urgència es podran facilitar sense permís previ, però
caldrà notificar-ho a l’OCA en el termini màxim d’una setmana i justificar-ne la
urgència.

Capítol VI. El banc de dades de l’OCA.
Article 22.
1.
El banc de dades de l’OCA conté totes les dades que genera l'activitat
d'anellament en el si de l'ICO:
Dades dels anellaments realitzats pels/les anelladors/es de l'ICO amb els
remitents de Madrid/ICONA i Aranzadi i els seus controls i recuperacions (incloses les
lectures de marques especials).
Dades dels anellaments i controls del remitent ICO i els seus controls i
recuperacions (incloses les lectures de marques especials).
Recuperacions a Catalunya, incloses les lectures de marques especials, d'ocells
no anellats en el si de l'ICO (p.ex. recuperacions d'ocells de fora d'Espanya).
2.
Les dades relatives als anellaments i els controls contenen la informació
estipulada als Estàndards d'Anellament de l'ICO mentre que la resta de dades estan en el
format estipulat per EURING.
3.
Les dades de l’OCA (totals anuals, recuperacions i controls) s’integren al banc
de dades d’EURING seguint els seus estàndards.
4.
El banc de dades de l'OCA forma part de les bases de dades de l’ICO i, com a
tal, s'utilitza amb la finalitat d'obtenir informació mediambiental sòlida i imparcial que
contribueixi en les polítiques de conservació de la biodiversitat i a un millor
coneixement dels ocells.
Article 23.
1.
Els arxius d’anellaments i controls de l’OCA, recollits d’acord amb la
metodologia establerta als Estàndards d’Anellament, estan oberts a la consulta tant pels
membres de l’ICO com pels no membres. Aquesta consulta caldrà sol·licitar-la
utilitzant el formulari en línia creat a tal efecte tot indicant les dades que es volen
consultar i la finalitat de la consulta.
Article 24.
1.

La normativa de consulta es regeix pels punts següents:

a) Les dades provinents dels projectes de seguiment de l’ICO seran consultables
íntegrament.
b) Els/les anelladors/es o grups d’anellament també podran demanar a l’OCA que es
limiti la consulta de les seves dades d’anellament. Aquesta petició haurà de fer-se per
escrit o telemàticament i hi hauran de constar els motius i l’abast d’aquesta limitació
(espècies, anys, variables, etc.). L’OCA respondrà afirmativament a aquesta proposta si
ho creu prou fonamentat.

c) L’OCA permetrà la consulta de dades que no estiguin restringides sense prèvia
autorització per part dels/les anelladors/es implicats/des.
d) L’OCA podrà utilitzar totes les dades disponibles al banc de dades, estiguin o no
restringides, a l’hora de preparar informes o sumaris de la informació continguda al
banc de dades o confeccionar treballs de caràcter general.
e) Tots els treballs resultants de la consulta de les dades de l’OCA hauran de fer constar
la font de la consulta (OCA).

Capítol VII. Disposicions finals
Article 25.
1.

El present Reglament Intern entrarà en vigor el dia 23 de gener de 2021.

2.
Les futures modificacions del present Reglament Intern es faran a proposta de
l’OCA, de la Junta Directiva o d’un 5% de socis/sòcies, i hauran de ser aprovades en
Assemblea General per majoria simple. El procés de modificació s’haurà de
desenvolupar seguint les següents pautes:
- La Junta Directiva donarà conèixer a tots els socis/sòcies (per carta o telemàticament)
l’esborrany de les propostes de modificació de Reglament de l’OCA (descarregable des
del web de l’associació) i obrirà un termini de 15 dies per tal que puguin fer les
aportacions o esmenes que creguin convenients a les esmentades propostes. Aquestes
esmenes han de ser nominals i han de mencionar sempre a quin o quins articles fan
referència, han d’incorporar el text que es vol modificar i la proposta de nou text que es
presenta, i han d’estar argumentades amb un breu paràgraf.
- A partir de les aportacions rebudes, la Junta Directiva elaborarà una proposta final de
modificació de Reglament de l’OCA que es farà pública al web com a mínim 15 dies
abans de la data de l’Assemblea. A l’Assemblea es votaran les modificacions una per
una.
- Durant l’Assemblea General no s’acceptarà la discussió i votació de cap esmena que
no s’hagi fet arribar dins del termini previst.
- Com a norma general, s’obrirà un torn breu (tancat) de paraules abans de la votació de
cada esmena o contra esmena.
- Qualsevol interpretació o decisió sobre com cal aplicar aquest procediment de
modificació o aprovació del Reglament Intern de l’OCA quedarà en mans de
l’Assemblea General.

