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Annex de les autoritzacions de captura científica o de gestió d’amfibis  

 

 

1.- En el cas de detecció de mortalitats o disminucions poblacionals significatives  cal 

avisar al Cos d’Agents Rurals (93 561 70 00)  i informar al Servei de Fauna i Flora (93 567 

42 00). 

 

2.- Comunicar la detecció d’espècies exòtiques invasores al Servei de Fauna i Flora (93 

567 42 00). En el cas de captura d’exemplars d’aquestes espècies,  en cap cas es tornaran 

els animals a la natura. S’han de fer arribar als Centres de Fauna del DTES per 

posteriorment sacrificar-los. 

 

3.- Si l’equip de seguiment realitza controls sanitaris, enviar al Servei de Fauna i Flora els 

resultats analítics -positius i negatius- de malalties de declaració obligatòria 

(quitridiomicosis i ranavirus) –dates, localització i espècies involucrades.  

 

Tot el maneig d’amfibis en el medi  natural ha de complir aquestes directrius: 

 

- Manipulació dels animals només si és necessari i el mínim possible. 

- Els animals es tornaran a alliberar en el mateix punt de captura.  

- Si calen ser moguts per causes justificades (més de 2 km de distància), caldrà 

autorització administrativa. 

- S’utilitzarà guants de nitril, sense pols, d’un sol us per cada lloc de mostreig. 

- Containers i equips utilitzats hauran de desinfectar-se. 

- Si s’entra a l’aigua, el calçat ha de rentar-se i desinfectar-se immediatament 

després de la visita. 

 

Protocol de desinfecció  

 

Tot el material utilitzat en contacte amb els animals o aigua del punt de maneig s’haurà de 

netejar i desinfectar seguint el següent protocol, de forma recomanable just després de la visita al 

lloc de mostreig i sempre abans d’anar a un altre punt de mostreig situat a més de 2 kilòmetres de 

distància. 
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Es recomana canviar-se els guants de nitril el màxim possible de vegades entre animals i, com a 

mínim, sempre que hi hagi un mostreig en diferents punts d’aigua, per propers que siguin.  

 

- Netejar tot el material de matèria orgànica, fang, restes de plantes... 

- Esbaldir el material amb aigua neta. 

- Desinfectar sempre el material (un dels següents mètodes tot seguint la fitxa de seguretat 

i recomanacions del fabricant, lluny de masses d’aigua i en llocs sense vegetació): 

Hipoclorit sòdic diluït amb aigua (10% de lleixiu) durant 15 minuts. 

Formalina al 10% per més de 10 minuts. 

Virkon (10 mgr/ml o segons instruccions proveïdor) durant un minut. 

Ox-virin. 

Roba: rentar a 40ºC amb detergent.  

 

Tot el material utilitzat no desinfectat en el punt de mostreig  haurà de transportar-se dins bosses 

de plàstic i desinfectar al arribar al punt de desinfecció. Es recomana deixar assecar al sol tot el 

material utilitzat però cal sempre desinfectar-ho. 

 
 
 


