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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
8564 Reial decret 629/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula la pesca de corall 

vermell, la seva primera venda i el procediment d’autorització per a l’obtenció 
de llicències per a la seva pesca.

La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, regula en el títol I la 
pesca marítima en aigües exteriors i estableix els requisits i les condicions per exercir-la.

Així mateix, les normes nacionals d’aplicació per a l’exercici de la pesca del corall 
vermell, les estableixen el Reial decret 1415/2005, de 25 de novembre, pel qual es regula 
la pesca de corall vermell i la seva primera venda, així com l’Ordre APA/1592/2006, de 18 
de maig, per la qual es regula el procediment d’autorització per a l’exercici de l’activitat de 
la pesca del corall vermell.

El temps transcorregut des de l’entrada en vigor del Reial decret i l’Ordre esmentats 
ha posat de manifest la necessitat d’introduir nous requisits tant per a l’exercici de la 
pesca i la venda del corall vermell, com respecte al procediment d’autorització per a la 
seva extracció i venda, amb l’objecte de portar a terme una gestió més eficaç d’aquesta 
pesqueria per adequar-la a les recomanacions, de compliment obligatori, adoptades en 
l’àmbit de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (d’ara endavant, CGPM), 
establerta en virtut del Conveni subscrit a Roma el 24 de setembre de 1949 i aprovat per 
la Conferència de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO) en el cinquè període de sessions el 1963, en funció de les recomanacions del 
Comitè Assessor Científic, encaminades a la consecució d’una explotació sostenible 
d’aquesta espècie i basades en un coneixement precís de l’esforç pesquer, amb la finalitat 
última de promoure el desenvolupament, la conservació, l’explotació racional i la millor 
utilització possible dels recursos marins vius; sotmetre a examen els aspectes econòmics 
i socials de la indústria pesquera i recomanar l’adopció de mesures per al seu 
desenvolupament; estimular, recomanar i, quan sigui procedent, dur a terme activitats de 
capacitació, extensió, recerca i desenvolupament en tots els aspectes de la pesca, inclosa 
la protecció dels recursos marins vius.

En aquest sentit, en la sessió anual de l’any 2011 d’aquesta organització es va adoptar 
la Recomanació CGPM/35/2011/2, sobre explotació de corall vermell a l’Àrea CGPM, on 
s’estableix per primera vegada un marc de gestió harmonitzat al Mediterrani i al Mar 
Negre, seguida de l’adopció en la sessió anual de l’any 2012 de la Recomanació 
CGPM/36/2012/1, sobre mesures addicionals relatives a l’explotació de corall vermell a 
l’Àrea CGPM, en què s’estableix una talla mínima de captura, un límit màxim de tolerància 
o una llista de ports designats per al desembarcament del corall vermell.

Així mateix, a l’esmentada Recomanació CGPM/35/2011/2 s’estableixen unes 
mesures generals de gestió i determinades exempcions, com la possibilitat d’excepció de 
la norma general que prohibeix la pesca de corall a profunditats inferiors als 50 metres, 
condicionada a l’existència d’un pla de gestió adequat que sotmeti a un sistema 
d’autoritzacions l’extracció del corall vermell i estableixi un sistema de mesures apropiades 
de gestió espaciotemporal del recurs, pel qual només un nombre limitat de bancs de corall 
s’explotin, excepció a la qual s’acull Espanya, tenint en compte que la nostra legislació 
regula un marc adequat de gestió d’aquesta pesqueria que s’ajusta a les exigències de la 
Recomanació de referència, mitjançant l’aprovació d’aquest Reial decret que perfecciona 
el Pla de gestió ja existent en l’esmentat Reial decret 1415/2005, de 25 de novembre, que 
es deroga amb aquesta nova regulació normativa.

D’altra banda, respecte a l’obligatorietat d’establir una llista de ports designats per al 
desembarcament de corall vermell, que estableix la Recomanació CGPM/36/2012/1, 
igualment es dóna compliment a aquesta exigència mitjançant l’establiment del 
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corresponent sistema de desembarcament que es porta a terme a les llotges o els llocs 
autoritzats per fer-ho, que regula l’articulat d’aquest Reial decret.

Igualment, mitjançant aquesta norma, Espanya fa ús de l’excepció -marge de 
tolerància del 10% sobre les captures- que autoritza l’apartat 2 de l’esmentada 
Recomanació CGPM/36/2012/1, ja que tant aquest Reial decret com el seu predecessor 
disposen d’un sistema de llicències i programes de control, requisits als quals la 
Recomanació esmentada condiciona la legalitat d’aquest marge del 10% de tolerància 
respecte a les captures de corall en brut i corall net, conceptes que es procedeixen a 
definir en aquesta norma.

En aquest marc internacional de regulació de la pesca del corall vermell, segons 
estableix igualment la Recomanació CGPM/35/2011/2, els coneixements científics i 
tècnics adquirits mitjançant el desenvolupament d’aquestes mesures s’han de tenir en 
compte per a l’establiment d’un futur pla regional adaptatiu de gestió.

Per la seva banda, és aplicable respecte a la regulació de les autoritzacions de 
referència, el Reglament (CE) núm. 700/2006 del Consell de 25 d’abril de 2006, que 
deroga el Reglament (CE) núm. 3690/93, pel qual s’estableix un règim comunitari que 
determina les normes relatives a la informació mínima que han de contenir les llicències 
de pesca.

En conseqüència, aquest Reial decret estableix una nova normativa tendent a la 
consecució dels objectius esmentats, com ara la reducció del pes total anual de les 
captures, l’establiment d’una talla mínima, del percentatge de tolerància admès i un nou 
llibre de registre per a la pesca del corall vermell. Totes aquestes qüestions es configuren 
com un element essencial per millorar la gestió, el seguiment i el control de l’activitat, i 
perquè es faci més compatible amb la sostenibilitat del medi ambient marí i permeti 
complir les obligacions emanades de la CGPM.

A això, s’hi afegeixen novetats com ara l’ampliació de la durada de la vigència de les 
autoritzacions, l’accés a les places vacants i la possibilitat de fer permutes d’autoritzacions 
entre pescadors.

En l’elaboració d’aquest Reial decret, han estat consultades les comunitats autònomes 
del litoral, el sector de la pesca de corall vermell i s’ha sotmès a informe de l’Institut 
Espanyol d’Oceanografia.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la facultat que confereix al Govern la 
disposició final segona de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 
d’agost de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte regular l’exercici de la pesca del corall vermell 
(Corallium rubrum) en aigües de sobirania o jurisdicció espanyola, llevat de les aigües 
interiors, així com el procediment d’autorització per a l’obtenció de les llicències 
corresponents per a la seva pesca. Tot això, sense perjudici de la prohibició de l’activitat a 
les zones de protecció pesquera a què es refereixen la Llei 3/2001, de 26 de març, de 
pesca marítima de l’Estat, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat d’Espanya, i la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí.

Article 2. Definicions, pes i talla de les captures.

1. A l’efecte d’aquest Reial decret, s’entén per «corall vermell en brut» l’extret del 
mar amb totes les adherències, entre les quals destaquen els pòlips que l’han produït, i 
per «corall vermell net», el resultat del procés de neteja del corall en brut alliberat de totes 
les adherències.
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2. La quota màxima d’extracció de corall vermell per any i pescador s’estableix en 
300 quilograms de corall en brut, incloent-hi el còmput de les extraccions autoritzades per 
les comunitats autònomes en aigües interiors, i s’accepta una tolerància del 10 per cent 
entre el corall en brut i el corall net.

3. No es pot capturar, retenir a bord, transbordar, desembarcar, transferir, 
emmagatzemar i vendre corall vermell en brut, el diàmetre basal del qual sigui inferior a 7 
mm en el tronc, mesurat a un centímetre de la base de la colònia, i s’admet una tolerància 
del 10 per cent del pes de corall en viu, respecte a la talla reglamentària esmentada.

Article 3. Normes tècniques.

L’extracció de corall vermell està subjecta a les normes tècniques següents:

a) Només es pot fer a mà, utilitzant únicament piquetes i tallant per la base de l’eix 
central. Només es poden fer servir equips d’escafandrisme autònom i semiautònom.

b) Únicament es pot fer una operació d’extracció per dia, per la qual cosa si s’ha 
actuat en aigües interiors no es pot fer cap altra extracció.

c) L’activitat s’ha de fer exclusivament en el període de temps comprès entre la 
sortida i la posta de sol.

d) El bussejador autoritzat ha de complir tots els preceptes que estableix la 
normativa en vigor en matèria de seguretat en el busseig.

Article 4. Prohibicions.

En l’exercici de l’extracció i la venda de corall vermell, queda expressament prohibit:

a) L’extracció, la tinença, el transport i l’exposició i venda de les branques de corall 
de talla inferior a la reglamentària.

b) L’extracció de corall des d’embarcacions de superfície o artefactes submarins.
c) La captura de qualsevol altre organisme viu en la immersió que no sigui corall 

vermell.

Article 5. Autoritzacions i requisits.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Secretaria 
General de Pesca, atorga les autoritzacions per a l’extracció i la venda del corall vermell.

2. El nombre d’autoritzacions per zona de pesca del corall vermell és el que estableix 
l’annex I.

3. Les autoritzacions que es concedeixin, tenen una vigència de dos anys. Un 
pescador només pot ser titular d’una autorització per zona, que és de caràcter personal i 
intransferible.

4. Cada pescador pot ser titular de dues autoritzacions com a màxim de les zones 
sol·licitades.

5. El titular de l’autorització l’ha de portar a bord de l’embarcació auxiliar.
6. No es poden atorgar autoritzacions als sol·licitants que hagin estat sancionats en 

l’exercici d’aquesta activitat per una resolució ferma de qualsevol Administració pública en 
els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

7. Els interessats a obtenir l’autorització per a l’extracció i la venda del corall vermell 
han de complir els requisits següents:

a) Tenir el títol oficial de bussejador professional que habiliti per baixar a les 
profunditats a les quals es pretén extreure el corall.

b) Disposar d’una embarcació auxiliar que ha d’estar donada d’alta a la llista 4a del 
Registre de Vaixells i de les Empreses Marítimes i en el Cens de la flota pesquera 
operativa, i cal complir la normativa del Codi Internacional de Senyals i l’Ordre del Ministeri 
de Foment de 14 d’octubre de 1997, que aprova les normes de seguretat en les activitats 
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subaquàtiques, i els requisits que estableixen els articles 22 i 23 de la Llei 3/2001, de 26 
de març, de pesca marítima de l’Estat.

c) En cas d’haver obtingut autorització l’any anterior a la sol·licitud d’autorització, és 
necessària la presentació de les dades corresponents al llibre de registre corresponents a 
la campanya, abans de procedir a la presentació de sol·licituds que preveu l’article 6.

Aquesta documentació s’ha d’adreçar al secretari general de Pesca i s’ha de presentar 
en el Registre del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient o a qualsevol dels 
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o mitjançant la seva 
presentació electrònica de conformitat amb el que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

No és necessària la presentació de la documentació en cas que s’hagi presentat 
anteriorment davant aquest departament.

Article 6. Sol·licituds.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha de publicar biennalment 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» la convocatòria corresponent del procediment 
d’autorització per a l’extracció i la venda del corall vermell.

2. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini màxim d’un mes, a comptar del 
dia que tingui efecte la convocatòria corresponent.

3. Les sol·licituds s’han d’adreçar al secretari general de Pesca i es poden presentar 
en el registre del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient o en qualsevol dels 
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o mitjançant la 
presentació electrònica de conformitat amb el que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

4. Les sol·licituds s’han d’emplenar segons el model que consta a l’annex II i s’hi ha 
d’adjuntar la documentació que assenyala l’article 7.

5. Es poden sol·licitar autoritzacions per a la pesca del corall vermell a les zones 
que estableix l’annex I, i cal indicar l’ordre de preferència, d’acord amb el que estableix 
l’annex II.

Article 7. Documentació.

1. A les sol·licituds, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent que s’ha de presentar, 
almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat:

a) Fotocòpia compulsada del títol de bussejador professional que habiliti per baixar 
a les profunditats a les quals es pretén extreure el corall, expedit, reconegut o homologat 
per la comunitat autònoma, que estigui en vigor.

b) Fotocòpia compulsada de la Llibreta d’Activitats Subaquàtiques o equivalent 
(també anomenada Diari de Busseig Professional), expedida per la comunitat autònoma, 
degudament actualitzada, que ha d’acreditar:

1r Titulacions, especialitats i cursos que tingui el titular.
2n Aptitud del titular per a la realització d’immersions subaquàtiques corresponents a 

la seva titulació, i la seva condició mèdica; ha de constar l’últim reconeixement mèdic 
anual del titular per exercir el busseig professional, en vigor i emès per un organisme 
oficial (Institut Social de la Marina).

c) Fotocòpia compulsada de la Llibreta d’Inscripció Marítima, on constin els 
embarcaments i desembarcaments del titular.

d) Fotocòpia compulsada del rol de l’embarcació que es pretén utilitzar, on constin 
les característiques de l’embarcació i els despatxos efectuats, i aportar la «llista de 
tripulants», on ha de constar com a «personal a bord» el sol·licitant de l’autorització.
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e) Fotocòpia compulsada del certificat mèdic d’aptitud per a embarcament, expedit 
per l’Institut Social de la Marina, que ha d’estar en vigor.

f) Documentació que acrediti els anys en l’exercici autoritzat de la professió de 
pesca de corall vermell, si s’escau.

2. Si la documentació aportada no reuneix els requisits exigits, s’ha de requerir el 
responsable perquè, dins el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del 
requeriment, esmeni la falta o hi adjunti els documents preceptius, amb l’advertiment que 
si no ho fa es considera que ha desistit de la sol·licitud, d’acord amb el que estableix 
l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 8. Criteris de valoració i abast de l’autorització.

1. Les autoritzacions es concedeixen atenent el criteri exclusiu d’antiguitat 
demostrada en l’exercici de l’activitat autoritzada, segons el barem següent:

a) Cada any d’exercici de l’activitat autoritzada: 5 punts, fins a un màxim de 40 
punts.

b) En el cas que es produeixin empats, s’ha de fer un sorteig entre els aspirants que 
hagin obtingut la mateixa puntuació. L’acte del sorteig és públic i se celebra a la seu de la 
Secretaria General de Pesca.

2. Les autoritzacions s’entenen concedides sense perjudici de la seva adaptació 
obligatòria a la legalitat internacional en cas que aquesta variï abans de l’expiració del seu 
termini temporal com a conseqüència de noves recomanacions o altres obligacions 
internacionals de regulació de la sostenibilitat del recurs vinculants per a Espanya.

Article 9. Instrucció del procediment.

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment per a la concessió 
d’autoritzacions és la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura, que ha 
d’elaborar una proposta de resolució en la qual consti la llista dels possibles titulars de les 
autoritzacions, en cadascuna de les zones de pesca, així com els exclosos, resultant de 
la comprovació del compliment dels requisits exigits, de l’aplicació del barem descrit a 
l’article anterior, a l’apartat primer i, si s’escau, del sorteig celebrat.

La proposta de resolució s’ha de notificar als sol·licitants perquè hi presentin les 
al·legacions, en compliment del tràmit d’audiència que preveu l’article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

Article 10. Terminació del procediment de concessió d’autoritzacions.

1. El director general de Recursos Pesquers i Aqüicultura ha d’elevar la proposta de 
resolució al secretari general de Pesca, el qual ha de dictar una resolució motivada.

2. El termini màxim per a la resolució del procediment és de quatre mesos a comptar 
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. Els interessats poden entendre desestimades les sol·licituds pel transcurs del 
termini màxim per resoldre sense que s’hagi notificat la resolució, a l’efecte de permetre 
als interessats la interposició del recurs que preveu el paràgraf següent.

4. La resolució del secretari general de Pesca no exhaureix la via administrativa i 
contra aquesta es pot interposar recurs d’alçada davant el ministre d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, en els termes que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

Article 11. Autoritzacions desertes.

En cas que en el moment de dictar la resolució quedin autoritzacions desertes en 
alguna de les zones de pesca, o aquestes es produeixin per cessament d’activitat dels 
titulars, una vegada iniciada la pesqueria, la Direcció General de Recursos Pesquers i 
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Aqüicultura pot obrir nous procediments d’autorització per cobrir les vacants, durant el 
període que resti fins a la finalització de la seva vigència.

Article 12. Permuta de llicències.

Una vegada conclòs el procediment de concessió d’autoritzacions, el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Secretaria General de Pesca pot 
autoritzar, a petició dels interessats que hagin obtingut l’autorització la permuta de les 
seves llicències de pesca de corall, sempre que això no perjudiqui tercers.

Article 13. Llibre de registre del corall vermell.

1. Cada bussejador autoritzat ha de disposar del llibre de registre de pesca de corall 
vermell, segons el model que recull l’annex III, que s’ha de presentar a la confraria de 
pescadors del port de desembarcament juntament amb el corall extret. El secretari de la 
confraria ha de certificar el pes del corall extret i la mida de les branques en els fulls del 
llibre corresponent.

2. Durant el transport i en la primera venda, el corall ha d’estar acompanyat del 
certificat que expedeixi la confraria del full del llibre de registre corresponent.

3. El pescador ha de remetre les dades a les àrees funcionals del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. En el cas que el desembarcament es faci en dia 
festiu o la confraria estigui tancada, s’han de presentar el dia hàbil següent.

Article 14. Primera venda.

La primera venda de corall vermell es pot fer a la llotja del port de desembarcament o 
a qualsevol altre lloc autoritzat per fer-ho. En el moment de cada venda, el venedor i el 
comprador han d’emplenar les dades corresponents del full del llibre de registre de pesca 
de corall vermell. El venedor n’ha de remetre una còpia, les 48 hores següents a la venda, 
a les àrees funcionals del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma en el territori de la qual s’hagi produït la venda.

Article 15. Comissió de seguiment.

1. Queda adscrita a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, la Comissió de seguiment per a la pesca del corall vermell a 
l’efecte de coordinar l’activitat de la seva pesca i venda, així com el seguiment de l’esforç 
pesquer en aquesta activitat.

2. La presidència correspon al secretari general de Pesca i, com a suplent, al 
director general de Recursos Pesquers i Aqüicultura.

3. Són vocals de la Comissió:

a) El director general de Recursos Pesquers i Aqüicultura i, com a suplent, el 
subdirector general de Calador Nacional, Aigües Comunitàries i Aqüicultura.

b) Un representant de cada comunitat autònoma que disposi de bancs de corall en 
aigües interiors o exteriors situades davant del seu litoral i que s’hi vulgui incorporar.

4. Actua com a secretari i membre de la Comissió un funcionari d’aquesta Direcció 
General de Recursos Pesquers i Aqüicultura, que tingui com a mínim el nivell 28, designat 
pel secretari general de Pesca, que hi actua amb veu i vot.

5. La Comissió es regeix pel que estableix en matèria d’òrgans col·legiats el capítol 
II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Així mateix, la Comissió pot aprovar 
les normes de règim intern que consideri procedents per al seu funcionament.

6. La creació i el funcionament de la Comissió no ha de suposar cap increment de la 
despesa pública i el seu funcionament s’ha d’atendre amb els recursos humans i materials 
que hi hagi al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
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Article 16. Infraccions.

Les infraccions al que disposa aquest Reial decret se sancionen de conformitat amb 
el que estableix el títol V de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

Article 17. Comunicació de dades.

1. A l’efecte del compliment de la normativa comunitària i de les obligacions 
derivades per a Espanya dels convenis, acords o tractats internacionals sobre protecció i 
conservació del corall vermell, els òrgans competents de les comunitats autònomes han 
de remetre semestralment al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient les dades 
sobre el pes i la mida del corall capturat en les seves aigües interiors.

2. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Secretaria 
General de Pesca, pot sol·licitar dades complementàries quan ho exigeixi el compliment 
de les obligacions a què es refereix l’apartat anterior.

Disposició addicional primera. Mostres i comunicació de nous bancs de corall.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pot demanar als bussejadors 
la cessió de mostres del corall vermell extret amb l’objecte d’analitzar-ne la biologia o 
l’estat del recurs.

2. Quan en l’exercici de l’activitat de pesca de corall es descobreixin nous bancs de 
corall, s’han de comunicar a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura, així 
com qualsevol irregularitat que observi en relació amb l’activitat extractiva i l’estat de 
conservació del recurs.

Disposició addicional segona. Períodes de veda.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb l’objecte de protegir i 
conservar les colònies de corall vermell pot establir zones o períodes de veda on es limiti 
o es prohibeixi l’exercici d’aquesta activitat en els termes que preveu la Llei 3/2001, de 26 
de març, de pesca marítima de l’Estat.

En tot cas, els pescadors autoritzats per a la captura de corall vermell han de respectar 
en aigües exteriors les vedes decretades per les comunitats autònomes respectives, en 
les seves aigües interiors.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogats el Reial decret 1415/2005, de 25 de novembre, pel qual es regula la 
pesca de corall vermell i la seva primera venda, i l’Ordre AU/1592/2006, de 18 de maig de 
2006, per la qual es regula el procediment d’autorització per a l’exercici de l’activitat de la 
pesca del corall vermell.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.19a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de pesca marítima, 
excepte l’article 14, que constitueix normativa bàsica d’ordenació del sector pesquer.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en l’àmbit de les seves 
competències, per al desplegament i l’aplicació de Reial decret i, en particular, per establir 
la talla, el pes i el volum total de les captures de corall vermell anuals; el nombre 
d’autoritzacions per zona de pesca del corall vermell assenyalat al seu annex I, així com 
el procediment d’autoritzacions i la modificació dels annexos II i III, segons l’estat del 
recurs o de conformitat amb el que estableixin la normativa comunitària i els convenis, 
acords i tractats internacionals dels quals la Unió Europea o Espanya siguin part.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 2 d’agost de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I

Delimitació de zones en les quals es permet la pesca de corall vermell en aigües 
exteriors i nombre màxim d’autoritzacions

Zona Delimitació Nombre màxim 
d’autoritzacions

1. Catalunya Aigües situades davant del litoral de la província de 
Girona, des de la línia E/W d’Arenys de Mar fins a la 
frontera francesa.

12

2. Illes Balears Mallorca Aigües del canal de Mallorca - Menorca. 10
3. Illes Balears Menorca Aigües del nord de Menorca compreses entre la Punta 

Natí i la Punta de s’Esperó.
10

4. Almeria Aigües situades davant del litoral de la província 
d’Almeria.

5

5. Regió Sud-Atlàntica Aigües de la regió sud-atlàntica, compreses des de la 
frontera amb Portugal fins a Punta Tarifa.

10
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ANNEX II 

 

 
ANY…………………. 
 
El senyor ………………………………………………………………... amb DNI / NIE / Passaport ……………………….... 
amb domicili a……………………………………………………………………………………………………………………….. 
telèfon…………………. i correu electrònic i/o núm. fax ………………………………………………………………………. 
sol·licita autorització de pesca de corall vermell en aigües exteriors a les zones següents, assenyalades 
numèricament en el requadre  per ordre de preferència: 
 
 
       Zona 1. CATALUNYA                                             Zona 2. ILLES BALEARS / MALLORCA     
 
        Zona 3. ILLES BALEARS / MENORCA                Zona 4. ALMERIA             Zona 5. REGIÓ SUD-ATLÀNTICA 
 
 

i amb aquesta finalitat aporta els documents següents: 
 
   1. Fotocòpia compulsada del títol de bussejador professional que habilita per baixar a les profunditats a les quals es 

pretén extreure el corall, expedit, reconegut o homologat per la comunitat autònoma, en vigor.  
    2. Fotocòpia compulsada de la Llibreta d'Activitats Subaquàtiques o equivalent (també denominada Diari de 

Busseig Professional) expedida per la comunitat autònoma, degudament actualitzada, que ha d'acreditar:  
- Titulacions, especialitats i cursos que tingui el titular. 
- Aptitud del titular per a la realització d'immersions subaquàtiques corresponents a la seva titulació, i la seva 
condició mèdica; hi ha de constar l'últim reconeixement mèdic anual del titular per exercir el busseig professional, en 
vigor i emès per un organisme oficial (Institut Social de la Marina).  
    3. Fotocòpia compulsada de la Llibreta d'Inscripció Marítima, on constin els embarcaments i desembarcaments del 

titular.  
    4. Fotocòpia compulsada del rol de l'embarcació que es pretén utilitzar, on constin les característiques d'aquesta 

embarcació i els despatxos efectuats, amb la “llista de tripulants”, en la qual ha de constar com a “personal a bord” el 
sol·licitant d'autorització.  

    5. Fotocòpia compulsada del certificat mèdic d'aptitud per a embarcament, expedit per l'Institut Social de la Marina, 
en vigor.  

    6. Documentació que acrediti els anys en l'exercici autoritzat de la professió de pesca de corall, si s'escau.  
 

………………….., ……. de/d …………………. 2…….  
 

                                      
El sol·licitant, 

 
 

Sr. Director general de Recursos Pesquers i Aqüicultura. Secretaria General de Pesca. Ministeri d'Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient. 

 

 
MINISTERI  
D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ 
I MEDI AMBIENT 
        
SECRETARIA GENERAL DE PESCA 

                           SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ  
              PESCA DE CORALL VERMELL EN  AIGÜES EXTERIORS
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ANNEX III 
 

 
 

  LLIBRE NÚM.: 
   Núm. de pàgina: 

1.  EXTRACCIÓ DE CORALL      
NOM DEL PESCADOR DE CORALL:………………………………………………………………………………………...... 
Núm. de DNI o NIE. (o, si no es disposa del NIE,  número de passaport): ..................................................................... 
ZONA AUTORITZADA: .................................................................................................................................................. 
ANY:  ............................  PERÍODE DE LA CAMPANYA:.............................................................................................. 
 

DATA LLOC 
D'EXTRACCIÓ 

PROFUNDITAT 
(metres) 

PES 
CORALL 

EXTRASONAT 
(kg) 

DIÀMETRE 
(mm) 

SIGNATURA DEL 
PESCADOR 

SIGNATURA DEL 
SECRETARI 

DE LA CONFRARIA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

EL SECRETARI DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE  ………..…............ ..........................................................  
CERTIFICA QUE LES DADES RELATIVES AL PES NET DE CORALL I EL DIÀMETRE DE LES BRANQUES QUE 
CONSTEN EN AQUEST FULL HAN ESTAT COMPROVADES I SÓN CERTES. 
 

Lloc i data, 
 

SIGNATURA DEL SECRETARI I SEGELL DE LA CONFRARIA DE PESCADORS 

 

 
MINISTERI  
D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ 
I MEDI AMBIENT 
        
SECRETARIA GENERAL DE PESCA 

 
 
                 LLIBRE DE REGISTRE DE PESCA DE CORALL 
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 LLIBRE NÚM.: 

   Núm. de pàgina: 
2. VENDA DE CORALL                                                           

 
 

NOM DEL PESCADOR DE CORALL: ......................................................................................................... 
 
Núm. de DNI o NIE (o, si no es disposa del NIE,  número de passaport): ................................................... 
 
NOM  DEL COMPRADOR  DE CORALL: ..................................................................................................... 
 
Núm. de DNI o NIE (o, si no es disposa del NIE,  número de passaport): .................................................... 
 
ZONA/ES AUTORITZADA/ES:....................................................................................................................... 
 
ANY:  ............................  
 
ROMANENT INICIAL DE CORALL (kg)..................................... 
 
 
    ANY 

 
            MES 

 
     DIA   KG CORALL

   VENUT 
 KG CORALL 
ROMANENT 

        SIGNATURA 
    DEL PESCADOR 

     SIGNATURA  
DEL COMPRADOR 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Lloc i data, 

SIGNATURA DEL PESCADOR DE CORALL. 
 

 

 
MINISTERI  
D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ 
I MEDI AMBIENT 
        
SECRETARIA GENERAL DE PESCA 

 
                LLIBRE DE REGISTRE DE PESCA DE CORALL 
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