PERMÍS DE TINENÇA DE FALCONERIA ‐ REGISTRE D'OCELLS DESTINATS A LA
FALCONERIA

S'entén per falconeria l'ensinistrament d'ocells rapinyaires, amb la finalitat de fer‐los volar
lliurement i/o caçar. Per poder posseir ocells rapinyaires, es requereix disposar d'una
autorització especial, el permís de tinença, atorgada pel Servei de Protecció de la Fauna, la Flora
i els Animals de Companyia del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La persona posseidora dels rapinyaires haurà de disposar d'un permís per a cada exemplar d'au
que poseeixi.
Els tenidors d'exemplars de falconeria hauran de sol∙licitar al Departament de Medi Ambient i
Habitatge la inscripció dels exemplars al Registre d'ocells rapinyaires destinats a la pràctica de la
falconeria, per tal de legalitzar la seva tinença.
Observacions
En el cas dels exemplars criats en captivitat a Catalunya, el criador ha de sol∙licitar el permís de
tinença o bé un permís temporal de tinença, segons els casos:
•

permís de tinença: en el cas que l'exemplar hagi de romandre a les instal∙lacions del
criador durant un període superior als tres mesos des del seu naixement, i malgrat que
pensi cedir l'exemplar més endavant.

•

permís temporal de tinença: en el cas que el criador vulgui cedir l'exemplar en breu i, per
tant, hagi de romandre a les seves instal∙lacions durant un període inferior als tres mesos
des del seu naixement. Aquest permís l'expedirà el Servei de Protecció de la Fauna, la
Flora i els animals de Companyia i té una validesa de 3 mesos a comptar des de la data
de naixement de l'animal. Caldrà sol∙licitar el permís de tinença si exhaurit aquest
periode de 3 mesos, es queda l'exemplar o el cedeix a un altre tenidor resident a
Catalunya.

Baixa al registre:
•

En els casos de cessió definitiva, mort o desaparició de l'exemplar, cal comunicar
immediatament la baixa als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i
Habitatge que correspongui (Servei de Protecció de la Fauna, la Flora i els animals de
Companyia en el cas de les comarques de Barcelona), tot indicant el motiu de la baixa i
retornant el corresponent permís de tinença.

•

En cas de mort d'un exemplar que porti una anella facilitada pel Departament de Medi
Ambient i Habitatgec al retornar també l'anella.

•

Si la baixa és deguda a cessió a una tercera persona, caldrà informar sobre les dades
d'aquesta.

•

En cas de fugida, aquesta haurà de ser comunicada per escrit al Departament de Medi
Ambient i Habitatge en un termini màxim de 72 hores des del moment de la pèrdua.

Qui ho pot demanar
•

Persones posseidores d'aus rapinyaires amb finalitat de caça o reproducció.

Termini de la sol∙licitud
El període de validesa del permís de tinença és de 5 anys, transcorregut aquest temps cal
renovar‐lo.
Requisits per poder sol∙licitar‐ho
•

El permís de tinença, perque sigui vàlid, haurà d'anar acompanyat del DNI o passaport
del tenidor

•

Tots els ocells registrats han d'estar identificats amb una anella tancada metàl∙lica i/o un
microxip

•

El propietari de l'animal que figuri al Registre ha de ser una persona física major de 14
anys

Com tramitar‐ho?
Per donar d'alta un exemplar al Registre cal emplenar una sol∙licitud adreçada als Serveis
Territorials corresponents, amb l'excepció dels tenidors de les comarques de Barcelona, els
quals s'hauran d'adreçar als Serveis Centrals.
Quina documentació cal adjuntar a la sol∙licitud?
Per donar‐se d'alta al registre, cal presentar:
•

sol.licitud que contingui la següent informació: Dades del sol∙licitant (nom i cognoms,
domicili i telèfon) i còpia del document nacional d'identitat o del passaport.
Dades de l'exemplar (espècie, número d'anella i número de microxip, sexe i any de
naixement). En el cas d'exemplars criats en captivitat a Catalunya, el criador ha
d'informar

sobre

l'espècie

i

el

número

d'anella

Adreça de les instal∙lacions on es trobarà allotjat l'exemplar.
•

còpia del document nacional d'identitat o del passaport

dels

parentals.

•

còpia del document de cessió o compra (en el cas que l'animal vingui de
Catalunya).

•

còpia del document CITES (en el cas que l'exemplar el requereixi).

Quan i com rebre resposta de l'Administració?
Un cop valorada la documentació presentada, i si es compleixen els requisits, s'emet la
autorització i es notifica a l'interessat.
NORMATIVA APICABLE.
ORDRE de 3 d'octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria. (BOE núm.
1356 publicat el 19/10/1990)

