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Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
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https://territori.gencat.cat 

 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient ES51-2 (EPI 94/ 2021), relatiu a l’excepció de prohibició genèrica de la possessió, transport, 
tràfic i comerç d’exemplars d’espècies incloses al Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula 
el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i/o al Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i 
propagació d’espècies exòtiques invasores.   
 
 
 
Fets 
 

1. El Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg estatal d’espècies exòtiques 
així com el Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 
2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores 
estableixen una relació d’espècies catalogades com a invasores.  

 
2. L’article 7 del Reial decret 630/2013 estableix, per les espècies del Catàleg, la prohibició 

genèrica de la possessió, transport, trànsit i comerç d’exemplars vius o de les seves restes o 
propàguls que es puguin reproduir, incloent-hi el comerç exterior. Així mateix, aquest article 
determina que l’administració competent en medi ambient de la comunitat autònoma pot deixar 
sense efecte les esmentades prohibicions a través d’una autorització administrativa per raons 
d’investigació, salut o seguretat de les persones o en el marc de programes de control. 

 
3. L’article 8 del Reglament (UE) 1143/2014 estableix les característiques dels permisos que han 

d’emetre les autoritats competents per poder dur a terme activitats d’investigació amb les 
espècies incloses en el llistat d’espècies exòtiques invasores preocupants per la Unió Europea.  

 
4. Que el Reglament d’Execució (UE) 2016/145 estableix el format de document que ha de servir 

de prova pel permís expedit per les autoritats competents per portar a terme diferents activitats 
sobre les espècies exòtiques invasores preocupants per la Unió Europea.  

 
5. El Reial decret 630/2013 pel qual es regula el Catàleg estatal d’espècies exòtiques invasores 

així com el Reglament (UE) 1143/2014 sobre la prevenció i la gestió de la introducció i 
propagació d’espècies exòtiques invasores inclouen la tortuga de Florida (Trachemys scripta) 
com espècie exòtica invasora.  

 
6. Que la Sra. Patrocinio Vergara Esteras, amb DNI 17137400P, en nom de la Facultat de 

Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona ha sol·licitat autorització excepcional per 
la manipulació i investigació amb exemplars de tortugues de Florida en el marc del curs de 
formació pel personal investigador usuari d’animals per experimentació i altres finalitats 
científiques.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Antoni Ferran Melich
26/07/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0P3AB2ARYW3T3RUFKWC9IVLXK3N5XR63*
0P3AB2ARYW3T3RUFKWC9IVLXK3N5XR63

Data creació còpia:
27/07/2021 12:51:55

Data caducitat còpia:
27/07/2024 00:00:00

Pàgina 2 de 5

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural 

Carrer de Provença, 204-208 
08036  Barcelona 
Tel.: 93 4958000 
https://territori.gencat.cat 

 
 
Resolució 
 
Autoritzar la tinença, manipulació i investigació amb exemplars de tortuga de Florida (Trachemys 
scripta) en el marc del curs de formació pel personal investigador usuari d’animals per l’experimentació 
i altres finalitats científiques a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
Aquesta resolució està condicionada al previ informe favorable del procediment per part de la Comissió 
d’Experimentació Animal.  

 
 

Aquesta autorització està condicionada pels següents punts: 
 

 
- Durant els treballs s’establiran tots els mecanismes necessaris per evitar la dispersió de l’espècie.  

 
- Un cop finalitzada l’activitat, s’enviarà un resum de l’actuació a la bústia  

especiesinvasores.tes@gencat.cat, fent costar el codi d’identificació ES51-2 (EPI 94-2021). 
 

 
 
 
 

Aquesta autorització és vàlida fins el 30 de setembre de 2026. 

 
Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada 
davant la Secretària d’Acció Climàtica, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, segons el que estableix l’article 121 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Ferran i Mèlich 
Director general de Polítiques Ambientals 
I Medi Natural  
 
Signat electrònicament 
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Unión Europea — Reglamento (UE) n.° 1143/2014 relativo a las especies exóticas invasoras 

Documento que ha de servir de prueba para el permiso a la hora de realizar determinadas actividades relativas  
a las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión 

 
Este documento deberá acompañar en todo momento al permiso y a las especies exóticas invasoras preocupantes  

para la Unión a las que se refiere (un documento por especie, partida o reservas) 
 

1. Titular del permiso 
 

Facultat de Veterinària 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Campus de Bellaterra 
08193 Cerdanyola del Vallès 
Patrocinio Vergara Esteras 

Patri.vergara@uab.cat 
+ 34 935811848 

2. Número de permiso 
 

ES51-2  

3. Expedidor/Exportador (en su caso) 
 

4. Fecha de expedición del permiso 
 

16/07/2021 

 5. Período de validez (en su caso) 
 

31/7/2021 – 30/09/2026 

6. Consignatario/Importador (en su caso) 7. Autoridad competente que expido el 
permiso 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentció i 
Agenda Rural 

8. Partida (o reservas) 

8a  Especie (nombre científico) 
 
Trachemys scripta Schoepff, 1792 
 

8b Especie (nombre común) 
 
Tortuga de Florida 
 

8c  Código NC 
 
01060099 

8d Descripción 

8e  Masa neta 8f  Cantidad 

9. Excepción a las restricciones previstas en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) nº 
1143/2014: 

 importación 

 trànsito 
X     mantenimiento 

 cría 

 transporte 

 utilización o intercambio 

 puesta en situación de reproducirse, 
criarse o cultivarse 

 

10. Fin para el que se ha expedido el permiso: 
X     investigación 

 conservación ex situ 

 producción con fines científicos y uso 
medicinal subsiguiente 

 otra actividad previa autorización 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
9 del Reglamento (UE) nº 1143/2014 
(en dicho caso, rellene la casilla 12) 
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11. Condiciones para las actividades permitidas 
 

- Establecer mecanismos necesarios para evitar la dispersión de la especie.  
 

- Disponer de la autorización del procedimiento de experimentación con animales.  

 
 

12. Disposiciones previstas en la autorización (solo en el caso de los permisos expedidos de 
conformidad con el artículo 9 dsobre las autorizaciones)  

13. Nombre del funcionario autorizado 
 

Ricard Casanovas Urgell 
Jefe del Servicio de Fauna y Flora 
Generalitat de Catalunya 

 

14. Firma 
 
 
 
 
 

15. Sello y fecha 
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