INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD:
Les autoritzacions són personals i, per tant, calen les dades del sol·licitant i/o
persona responsable. En cas que es tracti d’equips integrats per vàries
persones, cal consignar els noms complets i DNIs de tots els membres.
Cal indicar l’entitat a la qual pertany el sol·licitant i, per al cas d’haver de fer
feina amb espècies Vulnerables o En Perill d’Extinció és imprescindible l’aval
explícit d’una entitat o institució científica, el qual és recomanable en tots els
casos de projectes de recerca.
La fotografia o filmació no intrusiva és aquella que no afecta les espècies
retratades. És a dir, aquella que es realitza sense causar molèsties a les
espècies. La fotografia de nius d’espècies protegides exigeix autorització
administrativa.
Per manipulació no intrusiva entenem els procediments incruents de captura i
la manipulació consistent en prendre mesures de paràmetres biològics,
realitzar fotografies, etc, sense presa de mostres orgàniques ni afecció a
l’animal.
Manipulació intrusiva és aquella que preveu prendre mostres d’organismes
(sang, plomes, parts del cos, llavors, branques, etc.) o capturar-les en viu o
arrabassar-ne individus, en el cas de flora.
La motivació de la sol·licitud pot ser:
1. Aprofitament: Com ara, recollida d’espècies silvestres o les seves restes
per a usos, tradicionals o no.
2. Activitats educatives: per exemple el trasllat d’exemplars d’una espècie
protegida des d’un centre de recuperació al medi natural per tal que
siguin alliberades en presència d’escolars. Altre exemple és material
biològic que es faci servir per a la realització de cursos o exposicions.
3. Activitats científiques: qualsevol estudi que tengui per objectiu
augmentar el coneixement científic existent sobre la biodiversitat.
4. Impactes o riscs: en casos que l’excessiva proliferació de determinades
espècies esdevengui en un problema per a la seguretat i salut de les
persones, per a la seguretat aèria, per als cultius, ramat, boscos, pesca i
qualitat de les aigües i per protegir la fauna, la flora i els hàbitats.
5. Altres: els supòsits que no quedin inclosos en les anteriors categories,
que han de ser detallats a la sol·licitud.
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Cal indicar a la sol·licitud si es preveu fer ús o no de l’autorització dins espais
naturals protegits, entenent per aquests els Parcs Naturals, les Reserves
Naturals i els Paratges Naturals.
El mètode de captura ha de ser legal o autoritzable, incloent-hi les trampes de
llum, nanses, màniga entomològica, manual, trampes de feromona, amb
atraients alimentaris, etc.
Cal indicar amb detall l’objectiu final de l’estudi, així com si està integrat en
qualque projecte europeu, estatal o autonòmic de més ampli abast.
Cal consignar les dates d’inici de la vigència de l’autorització i de la seva
caducitat sol·licitades.
La sol·licitud ha d’anar signada pel sol·licitant o responsable del grup (en cas
d’equip integrat per diverses persones) i per l’avalador. Aquest darrer ha de ser
la persona que representi una entitat o institució de reconeguda vàlua. Ha de
figurar el nom complet així com el segell oficial. Es pot substituir l’aval sobre la
sol·licitud amb un document signat i segellat, tramés en suport físic o pdf.
Per a sol·licituds que suscitin dubtes per causa de la possible afectació a
individus o poblacions d’espècies rellevants, el Servei de Protecció d’Espècies es
reserva la possibilitat de realitzar consultes a tres experts externs en la matèria
per tal que facin arribar els seus comentaris. Els seus noms romandran en
l’anonimat.
La sol·licitud degudament complimentada ha de ser enviada a l’adreça
electrònica especies@dgcapea.caib.es indicant Autorització espècies protegides a
l’assumpte, o bé enviar-la per correu ordinari.
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