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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
15734 Reial decret 1365/2018, de 2 de novembre, pel qual s’aproven les estratègies 

marines.

La Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, constitueix la 
transposició al sistema normatiu espanyol de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de juny de 
2008, per la qual s’estableix un marc d’acció comunitària per a la política del medi marí 
(Directiva marc sobre l’estratègia marina), amb l’objectiu principal d’aconseguir o mantenir 
un bon estat ambiental del medi marí com a molt tard l’any 2020. Per a la seva consecució, 
es creen les estratègies marines com a eina de planificació del medi marí.

Les estratègies marines són instruments de planificació i constitueixen el marc general 
al qual s’han d’ajustar necessàriament les diferents polítiques sectorials i actuacions 
administratives amb incidència en el medi marí. Per a això, apliquen un enfocament 
ecosistèmic respecte de la gestió de les activitats humanes, garanteixen que la pressió 
conjunta de les activitats esmentades es mantingui en nivells compatibles amb la 
consecució del bon estat ambiental i que no es comprometi la capacitat dels ecosistemes 
marins de respondre als canvis induïts per l’home, i permeten a la vegada l’aprofitament 
sostenible dels béns i serveis marins per les generacions actuals i futures.

Les estratègies marines consisteixen en la realització d’una sèrie d’actuacions 
consecutives. La primera és l’avaluació inicial de l’estat del medi marí, que inclou les 
característiques naturals, les pressions i els impactes derivats de les activitats humanes, 
així com una anàlisi econòmica i social de la utilització del medi marí i dels costos del seu 
deteriorament. La segona tasca és la determinació del bon estat ambiental, que s’ha de 
basar en onze descriptors que estableix l’annex II de la Llei 41/2010, de 29 de desembre. 
La tercera és l’establiment d’una sèrie d’objectius ambientals a fi d’orientar el procés cap a 
la consecució del bon estat ambiental. Cada objectiu ambiental ve acompanyat d’un o 
diversos indicadors associats. La quarta tasca consisteix en l’establiment d’uns programes 
de seguiment que permetin obtenir la informació necessària per avaluar adequadament 
l’estat ambiental del medi marí. Finalment, s’ha d’elaborar i aplicar un programa de 
mesures per aconseguir el bon estat ambiental.

A Espanya es van establir cinc demarcacions marines (DM): DM nord-atlàntica, DM 
sud-atlàntica, DM de l’Estret i Alborán, DM llevantinobalear i DM canària. L’àmbit de 
cadascuna d’aquestes el fixa l’article 6.2 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre. Per a 
cadascuna d’aquestes demarcacions s’ha de dissenyar i aplicar una estratègia marina.

De conformitat amb el calendari que preveu la disposició addicional quarta de la 
Llei 41/2010, de 29 de desembre, el 2012 es van completar les tres primeres actuacions 
de les cinc estratègies marines espanyoles. Els objectius ambientals de les estratègies 
marines es van aprovar per Acord del Consell de Ministres el 2 de novembre de 2012. 
L’Acord esmentat i el seu contingut es van publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de 27 
de novembre de 2012, mitjançant la Resolució de 13 de novembre de 2012, de la 
Secretaria d’Estat de Medi Ambient, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres 
de 2 de novembre de 2012, pel qual s’aproven els objectius ambientals de les estratègies 
marines espanyoles. El 2014 es van dissenyar els programes de seguiment, l’objectiu 
principal dels quals és l’avaluació continuada de l’estat ambiental del medi marí i de la 
consecució dels objectius ambientals, així com de l’efectivitat de les mesures. Aquests 
programes de seguiment han de proporcionar la informació necessària sobre els elements 
i les pressions i els impactes que inclou la Llei, així com sobre els indicadors associats als 
objectius ambientals. Finalment, la proposta del programa de mesures es va dissenyar 
el 2015 i ha resultat conclosa, inclosa la seva avaluació ambiental estratègica, mitjançant 
la Resolució de 5 de maig de 2017, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, per la qual 
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es formula una declaració ambiental estratègica del projecte de les estratègies marines 
d’Espanya, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de 19 de maig de 2017. 
Paral·lelament, i de nou seguint els terminis que estableix la disposició addicional quarta 
esmentada, han començat l’aplicació i la posada en marxa tant dels programes de 
seguiment com dels programes de mesures.

Els programes de mesures aprovats, i que formen part de les estratègies que s’aproven 
per aquest Reial decret, s’han elaborat de conformitat amb el que estableix l’article 13 de 
l’esmentada Llei 41/2010, de 29 de desembre. Aquests programes defineixen les 
actuacions a portar a terme per a la consecució o el manteniment del bon estat ambiental 
i dels objectius ambientals, i comprenen mesures de naturalesa diferent, com ara normes 
aplicables a les activitats amb incidència sobre el medi marí, directrius sobre els usos del 
medi marí, projectes d’actuació, restriccions geogràfiques o temporals d’usos, mesures de 
control i reducció de la contaminació, entre d’altres.

Els programes de mesures aprovats inclouen la protecció espacial per contribuir a la 
constitució de xarxes coherents i representatives d’àrees marines protegides que cobreixin 
adequadament la diversitat dels ecosistemes que les componen. A més, inclouen les zones 
marines protegides declarades d’acord amb els convenis internacionals dels quals el 
Regne d’Espanya és part. La constitució d’aquestes xarxes coherents i representatives 
d’àrees marines protegides s’ha de fer de conformitat amb el que estableix la Llei 41/2010, 
de 29 de desembre. Tot això, independentment dels treballs i les mesures en marxa en 
matèria d’ordenació espacial de les demarcacions marines, de conformitat amb el que 
regula el Reial decret 363/2017, de 8 d’abril, pel qual s’estableix un marc per a l’ordenació 
de l’espai marítim.

Així mateix, els programes de mesures inclouen mesures específiques per a la 
protecció d’espècies i tipus d’hàbitats, en particular, l’elaboració i aplicació d’estratègies i 
plans de recuperació i conservació d’espècies marines del Catàleg espanyol d’espècies 
amenaçades, així com estratègies i plans de conservació i restauració d’hàbitats marins 
inclosos en el Catàleg espanyol d’hàbitats en perill de desaparició, que defineix la 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

Aquest Reial decret aprova, de conformitat amb el que estableix l’article 15 de la 
Llei 41/2010, de 29 de desembre, les estratègies marines del primer cicle (2012-2018), i hi 
incorpora el programa de mesures, tasca amb què s’ultima aquest instrument de 
planificació. De la mateixa manera, estableix els mecanismes pels quals les estratègies 
marines s’apliquen i regula el calendari d’actualització d’aquestes en horitzons temporals 
de sis anys, per complir els requisits de gestió adaptativa que inclouen la Llei 41/2010, 
de 29 de desembre, i la Directiva marc sobre l’estratègia marina.

Per a l’elaboració de les estratègies marines ha estat fonamental la labor de coordinació 
i cooperació interadministrativa. Així, en aquest primer cicle, s’han creat els òrgans 
col·legiats que establia l’article 22 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre.

En primer lloc, es va crear la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines (CIEM), a 
través del Reial decret 715/2012, de 20 d’abril, pel qual es crea la Comissió Interministerial 
d’Estratègies Marines. Aquesta Comissió està presidida pel secretari d’Estat de Medi 
Ambient, i la vicepresidenta és la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. 
Tenen el rang de vocals un total de 14 representants ministerials, amb rang de director 
general o assimilat. La CIEM és, doncs, l’òrgan col·legiat de cooperació entre les diferents 
unitats administratives de l’Administració General de l’Estat.

De la mateixa manera, com a òrgans de cooperació entre l’Administració General de 
l’Estat i les comunitats autònomes litorals, es van crear cinc comitès de seguiment de 
l’estratègia marina, un per cadascuna de les cinc demarcacions marines. Aquests comitès, 
creats per l’Ordre AAA/705/2014, de 28 d’abril, per la qual es creen els comitès de 
seguiment de les estratègies marines i se’n regulen la composició, les funcions i el règim 
de funcionament, són presidits per la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del 
Mar. Els representants de l’Administració general de costes són, amb caràcter general, els 
caps de les demarcacions de costes de cadascuna de les cinc demarcacions marines. Els 
representants autonòmics els nomena cadascun dels governs autonòmics. Aquests 
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comitès s’estan consolidant com una eina de cooperació entre les administracions 
autonòmica i estatal, pel que fa a la protecció del medi marí.

A més d’aquests dos òrgans col·legiats, les estratègies marines s’han sotmès a 
consulta pública en cadascuna de les seves fases diferents. Això ha inclòs la consulta a 
estats membres veïns (tant dels documents d’estratègies marines com del document 
d’avaluació ambiental estratègica) i la consulta al Consell Assessor de Medi Ambient.

El Reial decret consta de sis articles, quatre disposicions addicionals i dues 
disposicions finals.

L’articulat estableix les disposicions generals i aprova les estratègies marines.
La disposició addicional primera preveu les actualitzacions de les estratègies marines 

per complir el calendari dels cicles diferents que preveu la Directiva marc d’estratègies 
marines. Aquesta actualització ha d’aplicar el que conté la Decisió (UE) 2017/848 de la 
Comissió, de 17 de maig de 2017, per la qual s’estableixen els criteris i les normes 
metodològiques aplicables al bon estat mediambiental de les aigües marines, així com 
especificacions i mètodes normalitzats de seguiment i avaluació, i per la qual es deroga la 
Decisió 2010/477/UE. Igualment, ha d’incloure els elements de la nova Directiva (UE) 
2017/845 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, per la qual es modifica la Directiva 
2008/56/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les llistes indicatives 
d’elements que s’han de prendre en consideració a l’hora d’elaborar estratègies marines. 
Aquesta Directiva s’ha transposat recentment a l’ordenament espanyol a través del Reial 
decret 957/2018, de 27 de juliol, pel qual es modifica l’annex I de la Llei 41/2010, de 29 de 
desembre, de protecció del medi marí.

La disposició addicional segona estableix la publicitat de les estratègies marines i fa 
constar els enllaços web on es poden consultar.

La disposició addicional tercera descriu les competències de l’Administració marítima 
pel que fa a la navegació marítima.

La disposició addicional quarta estableix la necessitat de respectar les activitats de 
defensa nacional a l’hora de la posada en marxa dels programes de mesures.

La disposició final primera estableix l’habilitació competencial que empara l’article 
149.1.23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar la 
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient. Finalment, la disposició final segona 
estableix l’eficàcia d’aquest Reial decret.

L’annex és un resum de les mesures noves que inclouen els programes de mesures 
de les estratègies marines.

Aquest Reial decret s’ha elaborat de conformitat amb els principis que estableix 
l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, de necessitat, atès que la norma és l’instrument més indicat per 
als interessos que es persegueixen i la Llei 41/2010 preveu l’aprovació de les estratègies 
marines de primer cicle, i proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per 
atendre les necessitats que es pretenen cobrir i seguretat jurídica, atès que és coherent 
amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. A part d’això, la norma 
també és coherent amb els principis d’eficiència, en la mesura que assegura la màxima 
eficàcia dels seus postulats amb els menors costos possibles inherents a la seva aplicació, 
i transparència, perquè s’ha garantit una participació àmplia en la seva elaboració.

Durant la seva tramitació, s’ha sotmès a informació pública amb la participació de 
nombrosos sectors, organismes i entitats representatives involucrats. Igualment, s’ha 
posat a disposició de la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines i dels cinc comitès 
de seguiment de les estratègies marines. Així mateix, s’ha sotmès a debat en el si de la 
Conferència Sectorial de Medi Ambient, s’ha sol·licitat informe als departaments ministerials 
i les comunitats autònomes i s’ha sotmès a deliberació del Consell Assessor de Medi 
Ambient, en aplicació de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets 
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra per a la Transició Ecològica, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 
de novembre de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte aprovar les cinc estratègies marines d’Espanya, de 
conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de 
protecció del medi marí.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret són les cinc demarcacions marines 
espanyoles: nord-atlàntica, sud-atlàntica, l’Estret i Alborán, llevantinobalear i canària, que 
defineix l’article 6.2 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, i en 
els termes que estipula l’article 2 de la Llei esmentada.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, les estratègies marines no són 
aplicables a les aigües costaneres que defineix l’article 16 bis del text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, en relació amb els 
aspectes de l’estat ambiental del medi marí que ja estiguin regulats en el text refós 
esmentat o en els seus desplegaments reglamentaris, i s’han de complir, en tot cas, els 
objectius ambientals que estableixen les estratègies marines.

Article 3. Aprovació de les estratègies marines de les cinc demarcacions marines 
espanyoles.

1. D’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, 
s’aproven les cinc estratègies marines:

a) Estratègia marina de la demarcació marina nord-atlàntica.
b) Estratègia marina de la demarcació marina sud-atlàntica.
c) Estratègia marina de la demarcació marina de l’Estret i Alborán.
d) Estratègia marina de la demarcació marina llevantinobalear.
e) Estratègia marina de la demarcació marina canària.

2. L’estructura formal de les estratègies marines aprovades consta dels documents 
següents:

a) Part I. Marc general: característiques de la demarcació marina.
b) Part II. Anàlisi de pressions i impactes.
c) Part III. Anàlisi econòmica i social.
d) Part IV. Descriptors del bon estat ambiental (11 documents, un per cadascun dels 

11 descriptors del bon estat ambiental que estableix l’annex II de la Llei 41/2010, de 29 de 
desembre).

e) Part V. Establiment d’objectius ambientals.
f) Part VI. Programes de seguiment.
g) Part VII. Programes de mesures.

Les parts I a V consten totes d’un document (memòria i annexos) independent per 
cadascuna de les cinc demarcacions marines.

Les parts VI i VII consten totes en un sol document (memòria i annexos) en què 
s’inclouen els programes de seguiment i els programes de mesures per a cadascuna de 
les cinc demarcacions marines.

L’estructura formal esmentada es completa amb tres documents comuns per a les cinc 
demarcacions marines:
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a) Document marc: avaluació inicial, bon estat ambiental i objectius ambientals.
b) Grup Aus: avaluació inicial i bon estat ambiental.
c) Grup Mamífers marins: avaluació inicial i bon estat ambiental.

3. Les parts I a IV, així com els tres documents comuns, comprenen l’avaluació del 
medi marí, en compliment del que estableix l’article 8 de la Llei 41/2010, de 29 de 
desembre.

4. Tant la part IV com els documents comuns del grup Aus i del grup Mamífers marins 
inclouen la definició del bon estat ambiental, en compliment del que estableix l’article 9 de 
la Llei 41/2010, de 29 de desembre.

5. La part V comprèn l’establiment d’objectius ambientals, en compliment del que 
estableix l’article 10 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, els quals es van aprovar per 
Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2012, publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», de 27 de novembre, per la Resolució de 13 de novembre de 2012, de la 
Secretaria d’Estat de Medi Ambient. Els objectius es poden consultar a la pàgina web del 
Ministeri per a la Transició Ecològica, a l’adreça següent: https://www.miteco.gob.es/es/
costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/default.aspx

6. La part VI comprèn els programes de seguiment, en compliment del que estableix 
l’article 11 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre.

7. La part VII comprèn els programes de mesures, en compliment del que estableix 
l’article 13 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre. Els programes de mesures de les 
estratègies marines comprenen un conjunt tant de mesures existents com noves. Les 
mesures noves de les estratègies marines, així com les autoritats competents per a la seva 
aplicació, les recull l’annex I.

Article 4. Aplicació de les estratègies marines.

1. La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar ha d’aplicar els 
programes de seguiment de la seva competència que estableix la part VI de les estratègies 
marines de manera que es generi la informació necessària per a l’actualització periòdica 
que en preveu l’article 20 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre.

2. La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar ha d’establir mecanismes 
d’intercanvi d’informació amb les diferents administracions competents, de manera que es 
garanteixi que la informació generada pels programes de seguiment que estableix la part 
VI de les estratègies marines, i que porten a terme les administracions esmentades, 
contribueixi a l’actualització periòdica que preveu l’article 20 de la Llei 41/2010, de 29 de 
desembre, d’acord amb el que disposa la disposició addicional primera d’aquest Reial 
decret. En el cas de la informació relativa a l’estat i la qualitat de les aigües costaneres de 
les diferents demarcacions hidrogràfiques, aquests mecanismes s’han de basar en el que 
estableix l’article 30 del Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els 
criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat 
ambiental.

3. D’acord amb l’article 7 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, les administracions 
responsables han d’aplicar les noves mesures que siguin de la seva competència que 
estableix l’annex, de manera que s’avanci cap a la consecució dels objectius ambientals 
de les estratègies marines. També d’acord amb l’article 7, la resta de les mesures existents 
les han d’aplicar les administracions responsables de conformitat amb el que disposa la 
part VII, i aquestes n’han d’informar amb caràcter previ la Direcció General de Sostenibilitat 
de la Costa i del Mar en el supòsit que, per causa justificada, no pugui procedir a aplicar-
les o fer-ho en el temps previst per a la mesura esmentada, als efectes de poder considerar 
alternatives.

Article 5. Coordinació i cooperació en l’aplicació de les estratègies marines.

1. La Comissió Interministerial d’Estratègies Marines, que estableix el Reial 
decret 715/2012, de 20 d’abril, pel qual es crea la Comissió Interministerial d’Estratègies 
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Marines, és l’òrgan de coordinació entre les autoritats competents de l’Administració 
General de l’Estat en matèria d’aplicació de les estratègies marines, inclosos els seus 
programes de seguiment i programes de mesures.

2. Els cinc comitès de seguiment de l’estratègia marina, que estableix l’Ordre 
AAA/705/2014, de 28 d’abril, per la qual es creen els comitès de seguiment de les 
estratègies marines i se’n regulen la composició, les funcions i el règim de funcionament, 
són els òrgans de cooperació entre les autoritats competents de l’Administració General de 
l’Estat i les administracions de les comunitats autònomes en matèria d’aplicació de les 
estratègies marines, inclosos els seus programes de seguiment i programes de mesures.

3. Es poden establir altres mecanismes de col·laboració i cooperació quan es 
consideri necessari i, si és possible, s’han d’utilitzar els mecanismes ja existents, com els 
comitès d’autoritats competents de les demarcacions hidrogràfiques, el Comitè d’Espais 
Naturals Protegits o el Comitè de Flora i Fauna Silvestres, aquests dos últims adscrits a la 
Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Article 6. Informes de compliment.

1. La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar ha d’elaborar un informe 
sexennal sobre el grau d’execució de les cinc estratègies marines, inclosos els seus 
programes de seguiment i programes de mesures. El primer dels informes ha d’estar 
disponible el 31 de desembre de 2018.

2. Per a l’elaboració dels informes esmentats, s’ha de tenir en compte el que estableix 
l’article 16 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, i s’ha de sol·licitar la informació 
corresponent a la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines i als cinc comitès de 
seguiment de les estratègies marines.

3. Els informes de compliment s’han de posar a disposició del públic a la pàgina web 
del Ministeri per a la Transició Ecològica, i poden contribuir per a l’elaboració de les 
notificacions a la Comissió Europea que siguin requerides.

Disposició addicional primera. Actualitzacions de les estratègies marines.

1. Les cinc estratègies marines s’han d’actualitzar cada sis anys, a partir del calendari 
que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 41/2010, de 29 de desembre. 
Aquesta actualització ha d’incloure:

a) Una actualització de l’avaluació inicial del medi marí, la definició del bon estat 
ambiental i l’establiment dels objectius ambientals, com a molt tard el 15 de juliol de 2018. 
Aquesta revisió afecta les parts I a V de les estratègies marines, així com els documents 
comuns. L’actualització s’ha de repetir en cicles de 6 anys a comptar del 15 de juliol 
de 2018.

b) Una actualització dels programes de seguiment de les estratègies marines, com a 
molt tard el 15 de juliol de 2020. Aquesta revisió s’ha de fer tenint en compte el que 
estableix el punt a) d’aquest apartat, i afecta la part VI de les estratègies marines. 
L’actualització s’ha de repetir en cicles de 6 anys a comptar del 15 de juliol de 2020.

c) Una actualització dels programes de mesures de les estratègies marines, com a 
molt tard el 2021. Aquesta revisió s’ha de fer tenint en compte el que estableix el punt a) 
d’aquest apartat, i afecta la part VII de les estratègies marines. L’actualització s’ha de 
repetir en cicles de sis anys a comptar del 31 de desembre de 2021.

2. Els documents generats en cadascun dels punts anteriors s’han de sotmetre a un 
procés d’informació i participació pública, seguint el que estableix l’article 21 de la 
Llei 41/2010, de 29 de desembre.

3. Si del resultat de l’actualització és necessari modificar els objectius ambientals, 
l’actualització esmentada s’ha de sotmetre de nou a aprovació per Acord del Consell de 
Ministres complint els mateixos tràmits que els previstos per a l’aprovació de l’estratègia. 
En cas que es modifiqui el programa de mesures, la nova proposta s’ha d’aprovar 
mitjançant un Reial decret.
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Disposició addicional segona. Publicitat.

1. Atès el caràcter públic de les estratègies marines, es pot accedir al contingut 
d’aquestes en els termes que preveuen la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es 
regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en 
matèria de medi ambient, així com la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. D’altra banda, aquesta informació ha d’estar 
disponible a la secció d’estratègies marines de la pàgina web del Ministeri per a la Transició 
Ecològica:

a) Documents marc i comuns per a les cinc demarcacions marines: https://www.
miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/em_
documento_marco.aspx

b) Demarcació marina nord-atlàntica: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/demarcacion-noratlantica/default.aspx

c) Demarcació marina sud-atlàntica: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/demarcacion-sudatlantica/default.aspx

d) Demarcació marina llevantinobalear: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/demarcacion-estrecho-alboran/default.aspx

e)  Demarcació marina de l’Estret i Alborán: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/demarcacion-levantino-balear/default.aspx

f) Demarcació marina canària: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/demarcacion-canaria/default.aspx

Disposició addicional tercera. Navegació.

L’aplicació de les mesures que inclou aquest Reial decret, o d’altres amb una incidència 
anàloga en el règim general de la navegació, ha de tenir en compte les competències de 
l’Administració marítima en el marc que estableix la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de 
navegació marítima.

Disposició addicional quarta. Defensa nacional.

Qualsevol actuació de les administracions competents en l’aplicació de les estratègies 
marines, que dimani d’aquest Reial decret i el seu annex, o la seva normativa d’aplicació 
o desplegament, i que incideixi sobre zones declarades d’interès per a la defensa nacional 
o zones de seguretat d’instal·lacions militars i el seu espai aeri, o que impliquin establir 
limitacions o prohibicions a la navegació de vaixells de l’Armada o al vol d’aeronaus 
militars, necessita l’informe preceptiu del Ministeri de Defensa, a fi d’evitar que aquestes 
puguin comportar una minva o pèrdua de l’operativitat militar i de l’interès esmentat de la 
defensa nacional.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, 
de conformitat amb el que disposa l’article 149.1.23a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de novembre de 2018.

FELIPE R.

La ministra per a la Transició Ecològica,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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ANNEX

Mesures noves que inclouen els programes de mesures de les estratègies marines

Temàtica Mesura nova Autoritat responsable
Demarcació/ons 

marina/es on s’ha 
d’aplicar

Biodiversitat

BIO1. Pla de conservació de l’orca de l’Estret i golf de Cadis DGSCM ESAL/SUD
BIO2. Estratègia de conservació de tortugues marines a Espanya DGSCM/CA Totes
BIO3. Estratègies/plans per a la reducció de la captura accidental de vertebrats 

protegits (aus, tortugues, mamífers marins i elasmobranquis) en arts de pesca
DGSCM/SGP/CA Totes

BIO6. Estratègies de conservació per a tàxons d’aus marines amenaçades DGSCM/CA Totes
BIO7. Plans de conservació per a espècies marines amenaçades DGSCM/CA Potencialment en totes
BIO8. Anàlisi de risc de captura accidental de tortugues, cetacis i aus marines DGSCM/CA Totes
BIO9. Projectes demostratius per a la mitigació i reducció de les captures accidentals 

de tortugues, aus, mamífers i elasmobranquis protegits i altres espècies no 
objectiu pels diferents arts de pesca

DGSCM/SGP/FBIO Totes

BIO10. Regulacions de pesqueries per reduir les captures accidentals (sobre la 
base del que detecta la mesura BIO8 i del coneixement ja disponible)

SGP/CA D e p è n  d e  l e s 
pesqueries

BIO12. Establir protocols que millorin la supervivència postcaptura específics per a 
diferents arts de pesca i assegurar-ne l’aplicació

SGP/DGSCM/CA Totes

BIO13. Directrius sobre ordenació de l’activitat nàutica recreativa DGSCM/DGMM/CA Totes
BIO15. Millora del coneixement: promoció d’estudis de recerca sobre aus, tortugues, 

zones de reclutament, així com sobre l’impacte de les activitats humanes en les 
espècies i els hàbitats

MITECO/FBIO/MCIU/IEO/
CSIC/CA

Totes

BIO17. Protocol d’actuació davant esdeveniments de nidificació de tortugues al 
litoral espanyol i possible adopció de mesures de protecció en platges òptimes 
per a la incubació de postes

DGSCM / CA / entitats locals LEBA/ESAL/CAN i 
potencialment SUD

BIO18. Modificació del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la 
pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors

DGRP Totes

BIO19. Actualització del diari electrònic de pesca per sistematitzar la presa de dades 
de captura accidental

DGOPA Totes

BIO20. Millora del seguiment de les pesqueries artesanals (tipus VMS) Regió de Múrcia / Principat 
d’Astúries

LEBA/NOR

BIO29. Coordinació de les mesures de protecció i conservació de zones de 
nidificació d’aus marines

Govern de Canàries CAN

BIO31. Actuacions relacionades amb la reducció dels riscos de col·lisió en grans 
embarcacions

DGMM/DGSCM ESAL/LEBA/CAN

BIO34. Programa de prospecció i processament de dades dels fons marins: 
continuació del projecte ESPACE

DGRP/IEO NOR/SUD/ESAL/LEBA

BIO36. Directrius sobre l’acceptabilitat de la sorra d’aportació a platges DGSCM Totes
BIO41. Exploració de mètodes alternatius de captura de crustacis de baix impacte 

en el medi marí
DGRP Totes

BIO42. Establiment de zones lliures d’arrossegament / increment de zones 
d’exclusió en àrees de plataforma, sobre la base dels resultats del projecte 
ESPACE (mesura relacionada amb BIO34)

DGRP NOR/SUD/ESAL/LEBA

BIO46. Elaboració de directrius sobre esculls artificials DGSCM Totes
BIO47. Promoure un segell de qualitat per a les activitats recreatives d’observació 

de cetacis (inclosa l’activitat de pesca turística)
DGSCM Totes

BIO48. Projecte MISTIC SEAS: «Macaronesian islands standard indicators and 
criteria: reaching common grounds on monitoring marine biodiversity in 
Macaronesia»

DGSCM/FBIO/IEO CAN

BIO49. Projecte ECAPRHA: Applying an ecosystem approach to (sub) regional 
habitat assessments (EcApRHA): addressing gaps in biodiversity indicator 
development for the OSPAR Region from data to ecosystem assessment

IEO NOR/SUD
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Temàtica Mesura nova Autoritat responsable
Demarcació/ons 

marina/es on s’ha 
d’aplicar

E s p a i s  m a r i n s 
protegits

EMP1. Pla director de la RAMPE DGSCM Totes
EMP2. Elaboració i posada en marxa dels plans de gestió dels LIC Xarxa Natura de 

competència estatal proposats per INDEMARES
DGSCM/FBIO Totes

EMP3. Elaboració i posada en marxa dels plans de gestió de les ZEPA de 
competència estatal

DGSCM Totes

EMP4. Revisió dels plans de gestió de les ZEC macaronèsiques i de la ZEC El 
Cachucho

DGSCM NOR/CAN

EMP9. Anàlisi de la creació i el suport potencials a la implementació d’una marca de 
qualitat «Xarxa Natura 2000» per afavorir la comercialització de productes i 
serveis compatibles amb els objectius de gestió de la Xarxa Natura

DGSCM/DGOPA/DGBICA/
FBIO

Totes

EMP10. Gestió i seguiment de reserves marines DGRP/CA ESAL/LEBA/CAN
EMP11. Sensibilització/divulgació en reserves marines DGRP / Generalitat de 

Catalunya
ESAL/LEBA/CAN

EMP12. Elaboració d’estudis per a la designació de futurs EMP DGSCM Totes
EMP13. Declaració de nous EMP (segons el que identifica la mesura EMP12) (1) DGSCM Totes
EMP15. Pla de vigilància de Posidonia oceanica a les Balears Govern de les Illes Balears / 

consells insulars / Regió de 
Múrcia / ajuntaments / 
DGSCM

LEBA

EMP16. Ampliació del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera Govern de les Illes Balears / 
OAPN

LEBA

EMP17. Elaboració i posada en marxa d’instruments de gestió dels espais marins 
protegits (diferents dels que esmenten EMP2, EMP3 i EMP4)

DGSCM/CA Totes

Espècies al·lòctones i 
invasores

EAI1. Millora del coneixement sobre les espècies invasores, i sobre altres qüestions MCIU/CSIC/IEO/FBIO/CA/
SOCIB

Totes

EAI2. Sistemes d’alerta, detecció primerenca i erradicació ràpida d’espècies 
exòtiques invasores

Autoritats competents d’acord 
amb l’art. 10 de l’RD 
630/2013

Totes

EAI3. Aplicació de mòbil per a l’alerta i la detecció primerenca d’espècies al·lòctones 
i invasores en parcs nacionals

OAPN/CA NOR/LEBA

Espècies explotades 
comercialment

EC1. Paralitzacions definitives sobre la base del pla d’acció de la flota SGP/CA Totes
EC2. Cessament temporal de l’activitat (segons l’art. 33 del Regl. FEMP) SGP/CA Totes
EC4. Accions orientades al compliment de la política de rebuigs SGP/CA Totes
EC5. Foment de la col·laboració entre els científics i el sector pesquer FBIO/CA/SGP Totes
EC6. Actuacions relacionades amb el manteniment del Programa nacional de dades 

bàsiques (article 77)
SGP/IEO/CA Totes

EC7. Reforç de les tasques de control (article 76) SGP/CA Totes
EC8. Reducció de la quota de pesca de coral vermell per persona i any (RD 

629/2013)
DGRP/CA SUD/ESAL/LEBA

EC9. Pla de gestió per a la flota de palangre al Mediterrani DGRP ESAL/LEBA
EC10. Fomentar els plans de gestió i cogestió de la pesca i el marisqueig en aigües 

del Mediterrani (Generalitat de Catalunya)
Generalitat de Catalunya LEBA

E u t r o f i t z a c i ó , 
contaminants i els 
seus efectes, i 
contaminants en 
els productes de la 
pesca

CONT1. Reforç del pla Ribera DGSCM Totes
CONT2. Estratègia per al rescat i la recuperació de fauna petroliejada DGSCM Totes
CONT3. Elaboració de protocols / procediments operatius per a la implantació 

correcta del Pla nacional de resposta davant la contaminació del medi marí
SASEMAR / DGMM Totes

CONT4. Directrius per a abocaments terra-mar DGSCM/CA Totes
CONT5. Aprovació com a Reial decret de les directrius de gestió del material dragat CIEM Totes
CONT7. Reforç del Pla nacional de salvament DGMM Totes
CONT8. Treballs preparatoris relatius al Pla d’acció del protocol Offshore UNEP-

MAP (protocol per a la protecció del mar Mediterrani contra la contaminació 
resultant de l’exploració i l’explotació de la plataforma continental, el sòl i el 
subsol)

AGE (MITECO/MFOM) LEBA/ESAL

CONT12. Redacció dels plans interiors marítims DGMM/PdE Totes
CONT13. Guia per a la manipulació de granels líquids en ports PdE Totes
CONT14. Millora del coneixement en aspectes relacionats amb la contaminació 

marina
MCIU/CSIC/IEO Totes

Alteracions de les 
c o n d i c i o n s 
hidrogràfiques

AH1. Impuls als treballs en oceanografia operacional, tant en el vessant d’observació 
en temps real com en el de predicció

MCIU / IEO / CSIC / SOCIB / 
Govern balear

L E B A / E S A L 
( p o s s i b l e m e n t 
extensible a altres 
DM)
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Temàtica Mesura nova Autoritat responsable
Demarcació/ons 

marina/es on s’ha 
d’aplicar

Escombrar ies 
marines

Mesures per a la prevenció d’escombraries marines procedents de fonts marítimes
BM1. Implantació d’un sistema de tarifació fixa en ports autonòmics similar al que 

regula l’RDL 2/2011
CA LEBA

BM3. Impuls de projectes dirigits a la reducció, la reutilització i el reciclatge de 
determinats materials com ara poliestirè expandit (EPS) o xarxes de pesca

FBIO/CA/MCIU/CDTI Totes

BM4. Impuls de projectes i iniciatives innovadores en el vessant ambiental de les 
tecnologies i els processos del sector pesquer i aqüícola

FBIO/CA/MCIU/CDTI Totes

BM6. Millora de la gestió de residus en els ports Ports de l’Estat / autoritats 
portuàries / CA

Totes

BM7. Impuls de projectes per a una millor gestió dels residus a bord de vaixells de 
pesca o a les instal·lacions d’aqüicultura

FBIO/CA/MCIU/CDTI/DGMM Totes

Mesures per a la prevenció d’escombraries marines procedents de fonts terrestres
BM8. Elaboració de plans autonòmics de gestió de residus CA Totes
BM9. Revisió normativa que afecta l’aplicació de la responsabilitat ampliada del 

productor del producte
DGBICA Totes

BM10. Aplicació de les mesures que conté la norma que transposi la Directiva 
2015/720, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE pel que fa a la reducció 
del consum de bosses de plàstic lleugeres

DGBICA/CA Totes

BM11. Estudi sobre les quantitats d’escombraries marines (inclosos els 
microplàstics) procedents de les plantes de tractament d’aigües residuals i 
proposta de mesures específiques per incorporar-les en els plans de conca (3r 
cicle)

DGSCM Totes

BM12. Assegurar la inclusió de referències explícites a les escombraries marines en 
tot instrument de gestió de residus que es promogui en el futur

DGSCM/CA Totes

BM13. Recerca sobre aspectes ecològics dels microplàstics. Acció pilot JPI Oceans: 
projectes BASEMAN, EPHEMARE, PLASTOX

MCIU / IEO / Univ. d’A Coruña 
/ Univ. de Vigo / Univ. de 
Múrcia / Univ. del País 
Basc

Totes

BM14. Estudi sobre quantificació de fonts de microplàstics i identificació de 
possibles mesures per a la seva reducció en la font

DGSCM Totes

BM28. Normes de dimensionament de tancs de tempesta DGA Totes
BM29. Pla de tractament o evacuació a un abocador controlat a Melilla de residus 

de paper i derivats i de plàstics (illes Chafarinas).
OAPN ESAL

Mesures per a la retirada d’escombraries marines
BM5. Promoure la instal·lació de punts nets a les dàrsenes pesqueres SGP / FBIO / autoritats 

portuàries / CA / entitats 
locals

Totes

BM17. Desenvolupament d’un document marc per al desplegament d’un esquema 
coherent de «pesca d’escombraries»

DGSCM Totes

BM18. Impuls i finançament d’activitats de «pesca d’escombraries» SGP/FBIO/CA Totes
BM19. Finançament d’activitats de neteja de rius, platges, flotants i fons marins 

soms
FBIO/CA/ajuntaments/OAPN Totes

BM21. Estudi de hotspots d’escombraries marines (zones de més acumulació o 
zones específicament vulnerables amb presència d’escombraries)

DGSCM/IEO Totes

BM22. Campanyes de neteja dirigides a llocs identificats d’acumulació 
d’escombraries marines

DGSCM/FBIO Totes

BM23. Elaboració d’un protocol d’actuació per a l’avaluació, l’inventari, la 
classificació i la presa de dades sobre arts de pesca perduts o abandonats, que 
representen una amenaça per a la conservació d’hàbitats i espècies en zones de 
la Xarxa Natura 2000.

DGSCM Totes

BM26. Creació i manteniment d’una base de dades nacional sobre objectes recollits 
en les activitats de «pesca d’escombraries».

DGSCM Totes

Mesures de sensibilització i divulgació sobre la problemàtica de les escombraries marines
BM20. Promoció i coordinació d’esdeveniments participatius de neteja 

d’escombraries marines com a eina de conscienciació ciutadana
DGSCM Totes

BM24. Preparació de materials de sensibilització/comunicació, amb la possibilitat 
d’incloure-hi una campanya mediàtica de conscienciació

DGSCM/FBIO Totes

BM25. Constitució d’un grup tècnic sobre escombraries marines com a fòrum de 
coordinació/discussió sobre la problemàtica de les escombraries marines i les 
seves possibles solucions

DGSCM Totes

BM27. Creació de la figura dels «guardians de la platja», dirigida a associacions, 
organitzacions ambientals, pescadors, associacions pesqueres i altres col·lectius, 
i d’una xarxa d’organitzacions «guardianes» que vetlli per la preservació 
ambiental dels rius i les platges i la conscienciació respecte a aquesta 
problemàtica a escala local, autonòmica i nacional

FBIO Totes
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Temàtica Mesura nova Autoritat responsable
Demarcació/ons 

marina/es on s’ha 
d’aplicar

Soroll submarí RS1. Regulació sobre criteris per als projectes generadors de soroll submarí i per a 
l’elaboració d’EsIA d’aquests projectes.

DGSCM Totes

Mesures horitzontals

H1. Reglament de criteris de compatibilitat amb les estratègies marines, de 
conformitat amb l’article 3.3 de la Llei 41/2010

DGSCM Totes

H2. Desplegament d’una estratègia de visibilitat i difusió de les EEMM DGSCM Totes
H4. Programa de difusió en col·legis DGSCM / OAPN (a través del 

CENEAM) / FBIO
Totes

H5. Projecte ACTIONMED: Action Plans for Integrated Regional Monitoring 
Programmes, Coordinated Programmes of Measures and Addressing Data and 
Knowledge Gaps in Mediterranean Sea

IEO LEBA/ESAL

H6. ITI «Mar Menor» Regió de Múrcia LEBA
H10. Programes de formació dirigits a pescadors, observadors a bord, personal de 

xarxes d’encallaments, i formació de gestors de l’Administració i agents de 
l’autoritat

DGSCM / SGP / OAPN (a 
través del CENEAM) / IEO / 
CA / FBIO

Totes

H11. Programes de sensibilització dirigits a usuaris de platges, empreses de turisme 
nauticorecreatiu, així com als sectors pesquer i agrícola i a la societat civil en 
general

DGSCM / OAPN (a través del 
CENEAM) / CA / FBIO

Totes

H12. Elaboració i implementació d’un currículum relacionat amb el respecte i la 
protecció dels cetacis, les tortugues, les aus marines i els elasmobranquis 
protegits, així com amb les escombraries marines, en els cursos oficials de patró 
de vaixell del sector recreatiu i pesquer

DGSCM/DGMM/DGOPA/
MEFP/CA

Totes

H13. Impuls de projectes innovadors que millorin la sostenibilitat de les instal·lacions 
d’aqüicultura

FBIO Totes

H14. Foment de l’emprenedoria: prevenció (innovació empresarial) i gestió (suport 
a la creació de noves empreses)

FBIO/CDTI Totes

(1) Aquesta mesura inclou, entre altres espais, la protecció de l’àrea marina protegida «Corredor de 
migració de cetacis», recentment declarat mitjançant el Reial decret 699/2018, de 29 de juny, pel qual es declara 
àrea marina protegida el corredor de migració de cetacis del Mediterrani, s’aprova un règim de protecció 
preventiva i es proposa la seva inclusió a la Llista de zones especialment protegides d’importància per al 
Mediterrani (Llista ZEPIM) en el marc del Conveni de Barcelona.

Acrònims de demarcacions marines: NOR: nord-atlàntica; SUD: sud-atlàntica; ESAL: 
Estret i Alborán; LEBA: llevantinobalear; CAN: canària.

Acrònims d’autoritats competents: AGE: Administració General de l’Estat; CARM: 
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia; CA: comunitats autònomes litorals; CDTI: 
Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial; CEDEX: Centre d’Estudis i 
Experimentació d’Obres Públiques; CENEAM: Centre Nacional d’Educació Ambiental; 
CIEM: Comissió Interministerial d’Estratègies Marines; CSIC: Centre Superior 
d’Investigacions Científiques; DGA: Direcció General de l’Aigua; DGBICA: Direcció General 
de Biodiversitat i Qualitat Ambiental; DGMM: Direcció General de la Marina Mercant; 
DGOPA: Direcció General d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura; DGRP: Direcció General 
Recursos Pesquers; DGSCM: Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar; 
FBIO: Fundació Biodiversitat; IEO: Institut Espanyol d’Oceanografia; MCIU: Ministeri de 
Ciència, Innovació i Universitats; MITECO: Ministeri per a la Transició Ecològica; MEFP: 
Ministeri d’Educació i Formació Professional; MFOM: Ministeri de Foment; OAPN: 
Organisme Autònom Parcs Nacionals; PdE: Ports de l’Estat; SGP: Secretaria General de 
Pesca (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació); SOCIB: Sistema d’observació costaner 
de les Illes Balears.
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