
NORMES D’ÚS DEL MATERIAL DE CAMP DEL SERVEI 

COMUNITARI AMPHIBIA 
 

Sol·licitud d’ús 

Degut al risc d’expansió de malalties emergents d’amfibis i a la manca d’autorització de 

captura científica del professorat, en cap cas el material de camp podrà sortir del CRP que el 

custodia sense abans sol·licitar-ne el seu ús.  

El protocol per a sol·licitar el material serà el següent: 

1. S’ha de sol·licitar com a mínim amb 1 mes d’antelació.  

2. Els centres interessats enviaran un correu electrònic a sch@soccatherp.org i 

agutierrezlo@gencat.cat proposant data, hora i punt d’aigua on es vol fer servir el 

material. 

3. Es fixarà lloc, data i hora per a la realització de l’activitat.  

Els centres educatius sempre hauran d’anar acompanyats d’una persona amb autorització de 

captura científica en regla (un membre de la Societat Catalana d’Herpetologia). 

 

Document de compromís 

Per a fer servir el material de camp i poder assegurar el seu bon ús i evitar que falti material, 

els centres que el vulguin fer servir hauran de signar un document de compromís, on es 

detallarà com actuar en cas de pèrdua o deteriorament del material. Aquest document s’haurà 

de sol·licitar, emplenar, signar i enviar al següent correu electrònic:  agutierrezlo@gencat.cat. 

 

Protocol de desinfecció del material abans de tornar-lo al CRP 

Es recomana desinfectar el material al mateix lloc on es fa el mostreig de la següent manera: 

▪ Netejar el fang i les restes de plantes de les botes, salabres, safates, ... i esbaldir el 

material amb aigua. 
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▪ Un cop fet això, desinfectar sempre el material lluny de masses d’aigua i en llocs 

sense vegetació ruixant el material amb un dels següents productes: 

1. Lleixiu comercial. 

2. Virkon (10 grams/litre). El producte més recomanat. 

▪ En cas de no poder desinfectar el material al mateix punt de mostreig, tot el material 

utilitzat no desinfectat haurà de transportar-se dins de bosses de plàstic i 

desinfectar-se al arribar al centre educatiu. 

▪ Després de desinfectar tot el material es recomana deixar-lo assecar al sol, però cal 

sempre desinfectar-lo abans de portar-lo al CRP que el custodia. 

 

Directrius pel maneig d’amfibis 

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. 

La persona responsable de l’activitat vetllarà perquè totes les persones implicades 

compleixin tant les directrius pel maneig com el protocol de desinfecció del material. 

 

 

 


