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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL REPTE DEMOGRÀFIC
7277

Reial decret 570/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el procediment
administratiu per a l’autorització prèvia d’importació en el territori nacional
d’espècies al·lòctones amb la finalitat de preservar la biodiversitat autòctona
espanyola.
I

El títol III de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, estableix mesures destinades a garantir la conservació de la biodiversitat
autòctona que viu en estat silvestre, amb atenció preferent a la preservació dels seus
hàbitats i amb l’establiment de règims específics de protecció per a les espècies silvestres
la situació de les quals així ho requereixi.
Mitjançant la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007,
de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, es van introduir mesures
destinades a reforçar la responsabilitat de les administracions públiques pel que fa a la
conservació de la biodiversitat silvestre. Destaquen, entre aquestes mesures, les que
conté l’article 54, la finalitat de les quals és que la importació d’una espècie al·lòctona es
faci amb les garanties suficients perquè no afecti negativament la preservació de les
espècies silvestres autòctones, atès que algunes de les espècies al·lòctones poden ser
causa de múltiples amenaces, des de plagues per a plantes, paràsits i malalties de la
fauna, tant silvestre com domèstica, fins a zoonosi i biocontaminants d’aliments. A més,
algunes poden ser perilloses per a la salut humana, en particular pel que fa al seu maneig.
Aquest últim aspecte és d’una rellevància especial, atès que les mesures preventives
de bioseguretat es consideren, segons l’Organització de les Nacions Unides sobre
l’Alimentació i l’Agricultura –FAO–, com de gran importància en la sostenibilitat de
l’agricultura, la producció alimentària i la protecció del medi ambient.
Per això, l’article 54 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, disposa, amb caràcter
general, que l’Administració General de l’Estat ha de prohibir la importació d’espècies o
subespècies al·lòctones quan aquestes siguin susceptibles de competir amb les espècies
silvestres autòctones, alterar la seva puresa genètica o els equilibris ecològics. Així mateix,
s’estableix que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en l’actualitat Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha d’elaborar la Llista d’espècies
al·lòctones potencialment susceptibles de competir amb les espècies silvestres autòctones,
alterar la seva puresa genètica o els equilibris ecològics (d’ara endavant, la Llista), sobre
la base de la informació tècnica i científica existent i que s’ha de publicar i actualitzar a la
seu electrònica i al portal web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
Els criteris utilitzats per incloure un tàxon al·lòcton a la Llista són els següents: ser
organismes amb caràcter invasor demostrat a algun lloc del món, ser vectors d’organismes
nocius per a la biodiversitat autòctona i ser organismes perillosos per causar efectes
adversos sobre la salut humana i les accions de recerca, gestió i conservació de la
biodiversitat. Per determinar aquests criteris s’han tingut en compte els que estableix
l’article 5.1 del Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i la propagació
d’espècies exòtiques invasores, a més dels que preveu el Registre global d’espècies
invasores (GRIIS) elaborat pel Grup d’Especialistes en Espècies Exòtiques Invasores de
la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), entitat científica
mundial de referència en la matèria.
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No són objecte d’inclusió a la Llista les espècies autòctones presents al territori
espanyol que recull l’Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat, regulat a
través del Reial decret 556/2011, de 20 d’abril, per al desenvolupament de l’Inventari
espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat, atès que la seva importació ja està
regulada a l’article 54 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, ni tampoc les espècies
incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores ni les recollides als diferents
reglaments d’execució a través dels quals s’adopta i actualitza la llista d’espècies exòtiques
invasores preocupants per a la Unió, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1143/2014
del Parlament Europeu i del Consell, la importació de les quals ja està regulada al Reial
decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores, i al Reglament de la Unió Europea esmentat, respectivament. Tampoc s’inclouen
a la Llista les espècies considerades: a) recursos fitogenètics per a l’agricultura i
l’alimentació, que regula la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de
recursos fitogenètics; b) recursos pesquers que regula la Llei 3/2001, de 26 de març, de
pesca marítima de l’Estat, i c) recursos zoogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, que
es regeixen per la seva normativa específica, atès que les espècies que constitueixen
aquests recursos estan explícitament excloses de l’aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, segons la seva disposició addicional tercera.
La Llista és independent de la relació indicativa de les espècies exòtiques amb
potencial invasor, que han de fer les administracions competents, de conformitat amb el
que disposa l’article 8.1 del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost. En aquesta relació
s’inclouen les espècies exòtiques respecte de les quals, un cop localitzades en alguna
zona del territori nacional, per les seves circumstàncies especials, és aconsellable mantenir
un nivell de control i vigilància més alt, amb la finalitat de proposar-ne, si arriba el cas, la
inclusió al catàleg.
Així mateix, l’article 54 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, estableix, a l’apartat 4,
que després de la publicació de la Llista el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic només ha d’autoritzar la importació d’una espècie al·lòctona inclosa en
aquesta quan, en la primera importació sol·licitada per a l’espècie concreta, es comprovi
mitjançant l’avaluació d’una anàlisi de risc presentada per l’interessat que l’espècie en
qüestió no és susceptible de competir amb les espècies silvestres autòctones, alterar la
seva puresa genètica o els equilibris ecològics. Quan l’anàlisi de risc d’aquesta primera
sol·licitud sigui favorable a la importació, no és necessari sol·licitar autoritzacions d’aquesta
índole per a importacions posteriors, tret que noves raons d’índole científica, degudament
fundades, aconsellin sotmetre-la a una nova anàlisi de risc.
Cal mencionar que aquesta norma no aborda la qüestió de la importació d’exemplars
d’espècies de la Llista que circulin lliurement pel territori de la UE, sinó únicament la
importació d’espècies que procedeixen de tercers estats. De manera que, als efectes
d’aquest Reial decret, el concepte d’importació engloba qualsevol importació d’exemplars
d’espècies procedents de tercers països i que la Llista contingui, fins i tot les efectuades
com a simple article personal.
En relació amb aquest procediment d’autorització d’importació d’espècies al·lòctones,
és important tenir en compte el principi de precaució que recull l’article 191.2 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea en l’àmbit del medi ambient. En aquest context, la
Comunicació [COM (2000) 1 final] de la Comissió Europea, sobre el recurs al principi de
precaució, recomana invocar-lo si un fenomen, un producte o un procés pot tenir efectes
potencialment perillosos quan una avaluació científica i objectiva no permet determinar el
risc amb prou certesa. Així mateix, la Comunicació assenyala, en relació amb la càrrega
de la prova, que es pot exigir que el productor, el fabricant o l’importador demostrin
l’absència de perill. Per això, aquesta norma ha tingut en compte aquesta Comunicació de
la Comissió, per aplicar objectivament el principi de precaució en l’àmbit del medi ambient.
II
Aquest Reial decret s’estructura en dos capítols, tres disposicions addicionals, dues
disposicions finals i dos annexos.
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Al capítol I s’estableixen les qüestions generals, l’objecte de la norma i el seu àmbit
d’aplicació. Així mateix, es regulen els criteris que motiven que s’inclogui una espècie a la
Llista i es regula el registre que ha d’incloure les espècies que s’han sotmès a l’avaluació
de risc (d’ara endavant, el Registre).
El capítol II regula el procediment d’autorització prèvia a la importació, que s’inicia a
sol·licitud de l’interessat, amb la utilització del model que figura a l’annex I. A més, ha de
presentar una anàlisi de risc, amb el contingut mínim que preveu l’annex II, que ha
d’avaluar l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat, que ha de resoldre de
manera favorable o desfavorable a la seva importació en el territori nacional. En el primer
supòsit, s’autoritza aquesta primera importació de l’espècie i s’elimina l’espècie de la Llista.
En el segon, se’n prohibeix la importació i s’inicia d’ofici el procediment d’inclusió de
l’espècie al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, de conformitat amb l’article 5
del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost. Un cop inclosa l’espècie al Catàleg, desapareix de
la Llista.
Finalment, el Reial decret conté tres disposicions addicionals, que es refereixen a
l’aplicació d’altra normativa específica i al no increment de la despesa pública, i dues
disposicions finals que regulen, respectivament, el títol competencial i l’entrada en vigor de
la norma.
III
Amb caràcter previ a la redacció d’aquesta norma, s’ha substanciat la consulta pública
que regula l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en relació amb l’art. 26.2 de la Llei 50/1997, de 27
de novembre, del Govern.
La tramitació d’aquest Reial decret s’ha efectuat de conformitat amb el que estableix
l’article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i d’acord amb el procediment
de participació pública que preveu 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. En la seva elaboració han participat les comunitats autònomes i les ciutats
de Ceuta i Melilla, a través de la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat,
i n’han informat favorablement. Així mateix, també han participat en la seva elaboració els
agents econòmics i socials, a través del Consell Estatal del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat.
L’habilitació per a l’aprovació d’aquest Reial decret és als apartats 3 i 4 de l’article 54
de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, amb l’objecte de regular el procediment
administratiu per a l’autorització prèvia a la importació en el territori nacional d’espècies
al·lòctones, a fi de preservar la biodiversitat autòctona espanyola. Per això, aquest Reial
decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.10a de la Constitució espanyola,
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim duaner i aranzelari i
comerç exterior, així com el que disposa l’article 149.1.23a, que atribueix a l’Estat la
competència exclusiva en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient,
sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals
de protecció, atès que són els títols competencials que empara el que disposen els
apartats 2, 3 i 4 de l’article 54 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de conformitat amb
la seva disposició final segona.
El Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i, en particular, als principis de necessitat, eficàcia i de
proporcionalitat, per tal com estableix el procediment administratiu que permet garantir el
control sobre les importacions d’espècies o subespècies al·lòctones i opera com un
mecanisme preventiu per garantir la conservació de la biodiversitat autòctona que viu en
estat silvestre.
D’acord amb el principi de seguretat jurídica, és coherent amb la resta de l’ordenament
jurídic nacional i internacional, ja que la seva aprovació està prevista expressament a la
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que recull les
normes i les recomanacions internacionals que organismes i convenis ambientals
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internacionals, com el Consell d’Europa o el Conveni sobre la Diversitat Biològica, han
anat establint al llarg dels últims anys.
D’acord amb el principi de transparència, en l’elaboració de la norma s’han seguit tots
els processos de participació i audiència que estableix la normativa vigent i, de conformitat
amb el principi d’eficiència, aquest projecte no inclou més càrregues administratives que
les estrictament necessàries per garantir la conservació de les espècies autòctones.
En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política
Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres a la reunió del dia 16 de juny de 2020,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el procediment administratiu per autoritzar la
importació en el territori nacional d’exemplars vius –o de les seves restes o propàguls que
puguin sobreviure o reproduir-se– de les espècies al·lòctones silvestres que figuren a la
Llista d’espècies al·lòctones potencialment susceptibles de competir amb les espècies
silvestres autòctones, alterar la seva puresa genètica o els equilibris ecològics (d’ara
endavant, la Llista), de conformitat amb l’article 54.2, 3 i 4 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret s’aplica a les espècies al·lòctones i les varietats no
domèstiques o no cultivades incloses a la Llista, a excepció dels supòsits següents que no
requereixen autorització administrativa:
a) Les espècies al·lòctones d’animals destinades a l’experimentació i altres finalitats
científiques, inclosa la docència, segons el que disposa el Reial decret 53/2013, d’1 de
febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels
animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
b) Els exemplars d’animals destinats a romandre en zoològics, que es regeixen per
la Llei 31/2003, de 27 d’octubre, de conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics.
2. Segons el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 42/2007, de 13
de desembre, no s’han d’incloure a la Llista i, per tant, no requereixen l’autorització prèvia
a la importació que regula aquest Reial decret:
a) Els recursos fitogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, que es regulen per la
Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics.
b) Els recursos pesquers que regula la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima
de l’Estat.
c) Els recursos zoogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, que es regeixen per la
seva normativa específica.
Article 3. Llista d’espècies al·lòctones potencialment susceptibles de competir amb les
espècies silvestres autòctones, alterar la seva puresa genètica o els equilibris
ecològics.
1. La Llista ha d’estar disponible a la seu electrònica i al portal web del Ministeri per
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. A la Llista ha de constar el nom de l’espècie
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o tàxon, el criteri pel qual s’hi ha inclòs i qualsevol altra circumstància rellevant, juntament
amb el codi en què es classifiquin sobre la base del Reglament (CEE) núm. 2658/87 del
Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística de
l’aranzel duaner comú, amb la seva adaptació a les variacions que els reglaments
d’execució pels quals es modifica el seu annex I.
2. Sobre la base de la informació tècnica i científica disponible, els criteris que
motiven que una espècie al·lòctona sigui potencialment susceptible de competir amb les
espècies silvestres autòctones, alterar la seva puresa genètica o els equilibris ecològics, i,
per tant, la seva inclusió a la Llista, són els següents:
a) Ser organismes amb caràcter invasor demostrat a algun lloc del món.
b) Ser vectors d’organismes nocius per a la biodiversitat autòctona.
c) Ser organismes perillosos pel seu potencial per causar efectes adversos sobre la
salut humana, la sanitat animal i vegetal, el medi ambient i sobre les accions de recerca,
gestió i conservació de la biodiversitat.
3. Quan de l’avaluació de l’anàlisi de risc, efectuada per a la primera importació d’una
espècie, es determini que no compleix els criteris per incloure-la a la Llista, aquesta s’ha
d’eliminar de la Llista i la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació ha de
dictar una resolució favorable per a la seva importació en el territori nacional.
Després d’aquesta primera autorització, no és necessari sol·licitar una nova anàlisi de
risc per a importacions posteriors de la mateixa espècie, tret que hi hagi nova informació,
científicament fundada, que aconselli a la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i
Desertificació sotmetre-la a una nova anàlisi de risc, supòsit en què s’ha de tornar a
incloure a la Llista, amb la identificació d’aquesta circumstància en el Registre que esmenta
l’article 4.
4. Quan de l’avaluació de l’anàlisi de risc es confirmi que l’espècie és capaç de
competir amb les espècies silvestres autòctones, alterar la seva puresa genètica o els
equilibris ecològics, la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació ha d’iniciar
la inclusió de l’espècie al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, de conformitat
amb l’article 5 del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg
espanyol d’espècies exòtiques invasores.
Article 4.

Registre d’espècies sotmeses a l’avaluació de risc.

De conformitat amb l’article 54.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, el Ministeri per
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha de mantenir actualitzat a la seva seu
electrònica i al portal web un registre en què constin les espècies que hagin estat objecte
de l’avaluació d’anàlisi de risc i el resultat assolit, això és, si s’han exclòs de la Llista
perquè no són susceptibles de competir amb les espècies silvestres autòctones, alterar la
seva puresa genètica o els equilibris ecològics o si, per contra, s’ha resolt incloure-les al
Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, de conformitat amb el que preveu
l’article 3.4.
També s’ha de deixar constància de les espècies que, després d’excloure-les de la
Llista, s’hi han tornat a incloure novament per l’existència de nova informació, científicament
fundada, que així ho motivi.
Aquesta informació ha de permetre complir el que disposa 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, i el seu accés ha de ser públic i gratuït.
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CAPÍTOL II
Procediment per a l’autorització prèvia a la importació de les espècies incloses
a la Llista
Article 5.

Inici del procediment.

El procediment s’ha d’iniciar a instàncies de l’interessat, mitjançant la presentació de
la sol·licitud d’autorització d’importació i de la documentació preceptiva a què es refereix
l’article 6. A aquest efecte, es considera interessat la persona física o jurídica que pretén
fer una importació en el territori nacional d’exemplars vius d’una espècie inclosa a la Llista,
o de les seves restes o propàguls que puguin sobreviure o reproduir-se.
Article 6.

Contingut i presentació de la sol·licitud.

1. La sol·licitud d’autorització ha d’incloure el contingut que esmenta l’article 66 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, així com les dades relatives a l’espècie per a la qual se sol·licita l’autorització. A
aquest efecte, la sol·licitud s’ha d’ajustar al model que descriu l’annex I i s’ha d’acompanyar
d’una anàlisi de risc que ha d’incloure el contingut mínim que figura a l’annex II.
2. La sol·licitud s’ha de dirigir a la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i
Desertificació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, com a òrgan
competent per resoldre, i s’ha de presentar a la seu electrònica d’accés al registre del
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, mitjà que és obligatori per a
les persones jurídiques, de conformitat amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre. En el cas de les persones físiques no obligades a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració, la sol·licitud es pot presentar a qualsevol dels llocs a
què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Article 7.

Esmena.

1. En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits de l’article anterior o estigui
incompleta, s’ha de requerir l’interessat perquè en el termini de deu dies comptats des de
la data de la seva notificació l’esmeni. Igualment, l’òrgan competent pot sol·licitar la
modificació o la millora voluntària de la sol·licitud, de conformitat amb l’article 68.3 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Aquest termini d’esmena s’ha d’aplicar igualment si l’interessat té l’obligació de
presentar la seva sol·licitud per mitjans telemàtics, en els termes de l’article 14.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
2. Si el sol·licitant no esmena la falta o no completa la documentació en el termini que
preveu l’apartat anterior, se l’ha de tenir per desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució
prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
Article 8.

Instrucció i avaluació provisional de l’anàlisi de risc.

1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Sub-direcció General
de Biodiversitat Terrestre i Marina, que ha d’analitzar la documentació presentada per fer
l’avaluació de l’anàlisi de risc de conformitat amb el contingut de l’annex II. Si aquesta
Subdirecció considera que la documentació presentada no és suficient per fer l’avaluació,
pot requerir l’interessat perquè, en el termini de deu dies des de la recepció del requeriment,
aporti la informació addicional necessària, i es pot suspendre el procediment en els termes
de l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Si el sol·licitant no completa la documentació
en el termini previst anteriorment, es pot declarar que ha perdut el seu dret a substanciar
aquest tràmit en virtut de l’article 73.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
2. L’anàlisi de risc que acompanyi la sol·licitud s’ha de sotmetre a un període
d’informació pública, en els termes que preveu l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
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durant un termini no inferior a 20 dies hàbils, mitjançant el seu anunci en el «Butlletí Oficial
de l’Estat», sense perjudici de la seva publicació a la pàgina web del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Així mateix, aquesta anàlisi de risc ha de ser objecte de consulta a la Comissió Estatal
per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
3. A continuació, l’òrgan instructor, amb tota la informació obtinguda, ha de fer una
avaluació provisional de l’anàlisi de risc que determini si l’espècie és susceptible o no de
competir amb les espècies silvestres autòctones, alterar la seva puresa genètica o els
equilibris ecològics.
Article 9.

Tràmit d’audiència.

Un cop instruït el procediment, i abans de redactar la proposta de resolució, l’interessat
disposa d’un tràmit d’audiència durant un termini de deu dies, comptats des de la data de
la seva notificació, en què pot formular les al·legacions i presentar els documents que
consideri oportuns, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin al procediment ni siguin tinguts
en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per
l’interessat.
Article 10.

Avaluació definitiva de l’anàlisi de risc.

Un cop efectuat, si s’escau, el tràmit d’audiència, l’instructor ha d’elaborar un informe
que ha de contenir l’avaluació de l’anàlisi de risc definitiva.
En compliment de l’obligació que estableix l’article 7.7 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 (incorpora les directives 2003/4/CE
i 2003/35/CE), l’anunci de l’informe s’ha de trametre per publicar-lo en el termini de quinze
dies al «Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici de la seva publicitat a través de la seu
electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Article 11. Resolució.
1. La Sub-direcció General de Biodiversitat Terrestre i Marina ha d’elevar una
proposta de resolució amb l’avaluació definitiva de l’anàlisi de risc al director general de
Biodiversitat, Boscos i Desertificació, com a òrgan competent per resoldre.
2. La resolució del director general de Biodiversitat, Boscos i Desertificació s’ha de
pronunciar en un dels sentits següents:
a) De manera favorable a l’autorització, cas en què s’ha d’excloure l’espècie de la
Llista, per entendre que no és susceptible de competir amb les espècies silvestres
autòctones, alterar la seva puresa genètica o els equilibris ecològics.
b) De manera desfavorable a l’autorització, per entendre que és susceptible de
competir amb les espècies silvestres autòctones, alterar la seva puresa genètica o els
equilibris ecològics, cas en què s’ha de procedir de conformitat amb l’article 3.4.
3. La resolució que s’adopti ha d’autoritzar o denegar la importació i s’ha de dictar i
notificar en el termini màxim de tres mesos a comptar del moment en què la sol·licitud hagi
tingut entrada en el registre de l’Administració competent per tramitar-la. Si transcorregut
aquest termini no s’ha dictat cap resolució expressa, s’entén desestimada la sol·licitud, de
conformitat amb el que disposa l’article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En cas que
la resolució reconegui que l’espècie és capaç de competir amb les espècies silvestres
autòctones, alterar la seva puresa genètica o els equilibris ecològics, se li ha d’aplicar el
que disposen les disposicions transitòries quarta, per al cas d’animals, i cinquena, per al
supòsit que es tracti de vegetals, del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es
regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.
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4. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el secretari
d’Estat de Medi Ambient en el termini d’un mes, de conformitat amb el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Disposició addicional primera.

Aplicació d’altra normativa.

L’obtenció de l’autorització prèvia per a la importació en territori nacional d’una espècie
al·lòctona inclosa a la Llista no eximeix de l’obtenció d’altres autoritzacions específiques que
siguin aplicables, com les sanitàries, les relatives als animals vius destinats al consum humà,
les relatives a la producció i el comerç de material vegetal de reproducció, la relativa al
Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres
(Conveni CITES), aplicat a Espanya a través del Reglament (CE) núm. 338/97 del Consell,
de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres
mitjançant el control del seu comerç, i el Reglament (CE) núm. 865/2006 de la Comissió, de 4
de maig de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm.
338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, així com les autoritzacions que preveu
l’article 8.2 del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, per als casos en què es pretengui alliberar
una espècie al·lòctona en el medi natural i les autoritzacions d’una altra índole que s’hagin
d’obtenir prèviament a la importació, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable.
Disposició addicional segona. Òrgans competents de l’Administració General de l’Estat
per aplicar la prohibició en la importació o la introducció.
1. L’autorització d’un règim duaner, excepte el d’exportació, d’un animal o una planta i altres
béns previstos a l’article 1 està condicionada a la presentació del certificat veterinari o fitosanitari
corresponent per la inspecció veterinària o fitosanitària del lloc de control fronterer competent.
2. Per a l’emissió d’aquest certificat s’ha de tenir en compte el que preveu aquest
Reial decret.
3. Quan les autoritats competents que indica l’apartat 1 en l’exercici de les seves
competències descobreixin animals i plantes dels que preveu la llista de l’article 54.3 de la
Llei 42/2007, de 13 de desembre, o de les seves restes o propàguls que puguin sobreviure
o reproduir-se, han de procedir de la manera que estableixen els articles 11 a 13 del Reial
decret 630/2013, de 2 d’agost.
Disposició addicional tercera.

No increment de la despesa pública.

Les mesures que preveu aquest Reial decret no han de comportar un increment de
dotacions, ni de retribucions o altres despeses de personal.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.10a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
règim duaner i aranzelari i comerç exterior, així com el que disposa l’article 149.1.23a, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació bàsica sobre protecció
del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir
normes addicionals de protecció.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2021.
Madrid, 16 de juny de 2020.
FELIPE R.
La vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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ANNEX I
Model de sol·licitud per a l’autorització prèvia a la importació d’una espècie inclosa
a la Llista
REGISTRE D’ENTRADA
DADES DEL SOL·LICITANT
El sotasignat, .................................................................................................................,
amb DNI ...................., SOL·LICITA a la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i
Desertificació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic l’autorització
prèvia a la importació d’una espècie inclosa a la Llista mitjançant l’elaboració d’una anàlisi
de risc, segons el contingut de l’annex II d’aquest Reial decret, per a l’espècie indicada a
continuació.
DADES DE L’ESPÈCIE O SUBESPÈCIE
Informació taxonòmica:
Nom vulgar i científic:
OBJECTE DE LA IMPORTACIÓ
DADES DEL TRANSPORT
Data prevista d’importació:
Dades de l’establiment de destinació (final i intermedis):
Via d’ingrés al país:
Mitjà de transport que s’utilitza:
Signat........................................... de ................ de ..........
Dades de contacte del sol·licitant:
Adreça postal:
Núm. de telèfon:
Núm. de fax:
Adreça electrònica:
Clàusula informativa sobre la política de protecció de dades.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic manté un compromís de
compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat
de la informació amb l’objecte de garantir que la recollida i el tractament de les dades
facilitades es fa de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades RGPD, i
la normativa nacional vigent en la matèria, en particular la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per aquest motiu,
s’ofereix a continuació informació sobre la política de protecció de dades aplicada al
tractament de les dades de caràcter personal derivat del procediment administratiu
d’autorització per a la importació en el territori nacional d’espècies al·lòctones amb la
finalitat de preservar la biodiversitat autòctona espanyola.
1. Responsable del tractament: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Òrgan responsable (Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació/Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina).
Adreça de correu: buzon-sgb@miteco.es.
Delegat de protecció de dades: DPD-Miteco@miteco.es.
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2. Finalitat del tractament: les dades personals incorporades s’han d’utilitzar
exclusivament per a la gestió del procediment administratiu d’avaluació d’anàlisi de riscos
d’espècies al·lòctones incloses a la Llista amb la finalitat de preservar la biodiversitat
autòctona espanyola i s’han de conservar mentre la legislació aplicable obligui a conservarles (Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol).
3. Legitimació del tractament: per al compliment d’una missió efectuada en interès
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (Llei 2/2011,
de 4 de març, d’economia sostenible).
4. Destinataris de les dades: no estan previstes cessions de dades ni transferències
internacionals de dades.
Drets sobre el tractament de dades: de conformitat amb el que preveu l’RGPD podeu
sol·licitar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la seva
seu electrònica, l’accés, la rectificació i la supressió de les vostres dades personals, la
limitació i l’oposició al tractament de les dades i a no ser objecte de decisions
automatitzades. Així mateix, si considereu vulnerats els vostres drets, podeu presentar una
reclamació de tutela davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
ANNEX II
Contingut mínim de l’anàlisi de risc
El quadre següent recull el contingut mínim que ha d’incloure l’anàlisi de risc. La
informació i les dades incloses s’han de justificar acompanyades de les corresponents
referències bibliogràfiques de caràcter científic o tècnic. Addicionalment, es poden adjuntar
els informes, els articles o les publicacions que es considerin oportuns.
Descripció de l’espècie, comportament invasor i requeriments ecològics
Denominació
taxonòmica.

Nom científic i comú, quan sigui possible. Ha d’incloure també les
possibles sinonímies.

Biologia.

Informació, almenys, sobre ecologia tròfica, reproducció i aspectes
demogràfics.

Hàbitat.

Informació sobre selecció de l’hàbitat, tant a l’àrea de distribució nativa
com en àrees on s’hagi introduït; disponibilitat d’un hàbitat similar a
Espanya; caràcter generalista o especialista.

Àrea de distribució.

Distribució nativa de l’espècie, així com distribució en països on s’hagi
introduït.

Comportament invasor.

Informació relativa al seu comportament invasor confirmat o possible.
Antecedents en altres àrees o països.
En cas de llavors i plantes de viver i recursos fitogenètics, demostració
de l’historial de l’ús segur de l’espècie, en l’àmbit agrícola, forestal o
ornamental.

Probabilitat d’entrada, establiment i propagació en el medi natural
Informació climatològica comparativa entre l’àrea de distribució nativa
Similitud climàtica entre de l’espècie i les condicions climàtiques espanyoles. Per determinar la
les àrees natives (origen) similitud climàtica hi ha diferents aproximacions (per exemple, la
de l’espècie i Espanya.
classificació climàtica de Köppen i Geiger, actualitzada el 2006 per
Kottek et al.).
Vies d’introducció.

Descripció de les possibles vies d’introducció i propagació, tant de
manera intencionada com no intencionada, que inclogui, quan sigui
procedent, els mecanismes i els productes amb els quals se sol
associar l’espècie.
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Capacitat de dispersió
natural i mitjançades per
l’ésser humà.

Informació sobre la seva capacitat de dispersió i mobilitat.

Instal·lacions per al seu
manteniment o la cria en
captivitat.

Si s’escau, informació sobre les instal·lacions que es preveu utilitzar
per al seu manteniment o per a la cria en captivitat, incloses les
mesures de bioseguretat, sanitat i benestar animal.

Distribució potencial, extensió i magnitud del seu possible impacte
Informació sobre els possibles impactes ecològics, almenys referits a
depredació, hibridació, competència i desplaçament d’espècies
autòctones, així com afecció a ecosistemes o hàbitats protegits o
d’interès especial. Ha d’incloure canvis previsibles en l’estat de
conservació de les espècies i els hàbitats que es puguin veure afectats
i sobre les espècies, els hàbitats i els ecosistemes afectats a altres
regions.
Informació sobre possibles impactes negatius sobre les activitats
Possibles impactes
econòmiques associades al medi natural (ramaderia, agricultura,
ecològics i afecció als
serveis dels ecosistemes, sector forestal, caça i pesca, aqüicultura, energia, turisme o d’altres) i
sobre infraestructures o altres elements del patrimoni natural o cultural.
impactes econòmics,
sobre la salut humana i
Informació sobre la possibilitat de transmetre malalties a l’home,
bioseguretat.
d’actuar com a vector de paràsits o agents associats a malalties o de
comportar-se de manera agressiva cap a la salut humana. Ha
d’incloure també informació sobre la possible transmissió de malalties
a altres animals o plantes silvestres o domèstics, o l’actuació com a
vectors de les seves malalties.
Avaluació prèvia de la possible afecció, en cas d’alliberament i
establiment en el medi natural, als serveis dels ecosistemes (per
exemple: regulació d’aigües, culturals i de proveïment).

Mesures de control, contenció i maneig de l’espècie

Mesures de control.

En cas que n’hi hagi, disponibilitat actual i potencial de mesures de
control i contenció, inclosos els possibles impactes d’aquestes
mesures sobre espècies no objectiu i sobre la biodiversitat en general.
En cas que n’hi hagi, factors socials que puguin dificultar el control de
les espècies en cas que s’estableixi.

Efectivitat de les
mesures de control i
viabilitat.

En cas que n’hi hagi, informació sobre l’eficàcia i la valoració de
resultats de les mesures en ocasions i escenaris anteriors.
Altra informació pertinent

Fonts d’informació.

Referències bibliogràfiques consultades i esmentades.

Altres.

Altres fonts d’informació.

https://www.boe.es
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