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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA
E O RETO DEMOGRÁFICO
7277

Real decreto 570/2020, do 16 de xuño, polo que se regula o procedemento
administrativo para a autorización previa de importación no territorio nacional
de especies alóctonas co fin de preservar a biodiversidade autóctona
española.
I

O título III da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da
biodiversidade, establece medidas destinadas a garantir a conservación da biodiversidade
autóctona que vive en estado silvestre, atendendo preferentemente á preservación dos
seus hábitats e establecendo réximes específicos de protección para aquelas especies
silvestres cuxa situación así o requira.
Mediante a Lei 33/2015, do 21 de setembro, pola que se modifica a Lei 42/2007, do 13
de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, introducíronse medidas destinadas
a reforzar a responsabilidade das administracións públicas no que se refire á conservación
da biodiversidade silvestre. Destacan, entre estas medidas, as contidas no artigo 54, cuxa
finalidade é que a importación dunha especie alóctona se realice coas garantías suficientes
para non afectar negativamente a preservación das especies silvestres autóctonas, pois
algunhas das especies alóctonas poden ser causa de múltiples ameazas, desde pragas
para plantas, parasitos e enfermidades da fauna, tanto silvestre como doméstica, até
zoonoses e biocontaminantes de alimentos. Ademais, algunhas delas poden resultar
perigosas para a saúde humana, en particular no que ao seu manexo se refire.
Este último aspecto é de especial relevancia, pois as medidas preventivas de
bioseguridade están consideradas, segundo a Organización das Nacións Unidas sobre a
Alimentación e a Agricultura –FAO–, como de grande importancia na sustentabilidade da
agricultura, a produción alimentaria e a protección do ambiente.
Por isto, o artigo 54 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, dispón, con carácter xeral,
que a Administración xeral do Estado prohibirá a importación de especies ou subespecies
alóctonas cando estas sexan susceptibles de competir coas especies silvestres autóctonas,
alterar a súa pureza xenética ou os equilibrios ecolóxicos. Así mesmo, establécese que o
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, na actualidade Ministerio para a
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, elaborará unha Listaxe de especies alóctonas
potencialmente susceptibles de competir coas especies silvestres autóctonas, alterar a
súa pureza xenética ou os equilibrios ecolóxicos, no sucesivo, a Listaxe), con base na
información técnica e científica existente e que será publicada e actualizada na sede
electrónica e no portal web do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Os criterios utilizados para incluír un taxon alóctono na citada listaxe son os seguintes:
ser organismos con carácter invasor demostrado nalgún lugar do mundo, ser vectores de
organismos nocivos para a biodiversidade autóctona e ser organismos perigosos por
causaren efectos adversos sobre a saúde humana e as accións de investigación, xestión
e conservación da biodiversidade. Para determinar estes criterios tivéronse en conta os
establecidos no artigo 5.1 do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 22 de outubro de 2014, sobre a prevención e a xestión da introdución e
propagación de especies exóticas invasoras, ademais dos recollidos no Rexistro Global de
Especies Invasoras (GRIIS) desenvolvido polo Grupo de Especialistas en Especies
Exóticas Invasoras da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN),
entidade científica mundial de referencia na materia.
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Non son obxecto de inclusión na Listaxe as especies autóctonas presentes no territorio
español recollidas no Inventario español do patrimonio natural e da biodiversidade,
regulado a través do Real decreto 556/2011, do 20 de abril, para o desenvolvemento do
Inventario español do patrimonio natural e da biodiversidade, pois a súa importación xa
está regulada no artigo 54 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, nin tampouco as especies
incluídas no Catálogo español de especies exóticas invasoras nin as recollidas nos
diferentes regulamentos de execución a través dos cales se adopta e se actualiza a listaxe
de especies exóticas invasoras preocupantes para a Unión, de conformidade co
Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, cuxa importación
xa está regulada no Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo
español de especies exóticas invasoras e no citado Regulamento da Unión Europea,
respectivamente. Tampouco se inclúen na citada listaxe as especies consideradas:
a) recursos fitoxenéticos para a agricultura e a alimentación, que se regulan mediante a
Lei 30/2006, do 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos fitoxenéticos;
b) recursos pesqueiros regulados pola Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do
Estado, e c) recursos zooxenéticos para a agricultura e a alimentación, que se rexerán
pola súa normativa específica, pois as especies que constitúen estes recursos están
explicitamente excluídas da aplicación da Lei 42/2007, do 13 de decembro, segundo a súa
disposición adicional terceira.
A Listaxe é independente da relación indicativa das especies exóticas con potencial
invasor, que deben realizar as administracións competentes, de conformidade co disposto
no artigo 8.1 do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto. Na dita relación inclúense as
especies exóticas que, téndose localizado nalgunha zona do territorio nacional, polas súas
especiais circunstancias, é aconsellable manter un maior nivel de control e vixilancia sobre
elas, co fin de propor, chegado o caso, a súa inclusión no Catálogo.
Así mesmo, o artigo 54 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, establece, no seu número
4, que, tras a publicación da citada listaxe, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto
Demográfico só autorizará a importación dunha especie alóctona incluída nel cando, na
primeira importación solicitada para a especie concreta, se comprobe mediante a avaliación
dunha análise de risco presentada polo interesado que a especie en cuestión non é
susceptible de competir coas especies silvestres autóctonas, alterar a súa pureza xenética
ou os equilibrios ecolóxicos. Cando a análise de risco desa primeira solicitude sexa favorable
á importación, non será necesario solicitar autorizacións desta índole para importacións
posteriores, salvo que novas razóns de índole científica, debidamente fundadas, aconsellen
sometela a unha nova análise de risco.
Debe mencionarse que esta norma non aborda a cuestión da importación de
exemplares de especies da Listaxe que circulen libremente polo territorio da UE, senón
unicamente a importación de especies que proceden de terceiros Estados. De maneira
que, para os efectos deste real decreto, o concepto de importación engloba calquera
importación de exemplares de especies procedentes de terceiros países e que estean
contidas na Listaxe, mesmo as realizadas como simple artigo persoal.
En relación con este procedemento de autorización de importación de especies
alóctonas, é importante ter en conta o principio de precaución recollido no artigo 191.2 do
Tratado de funcionamento da Unión Europea no ámbito do ambiente. Neste contexto, a
Comunicación [COM (2000) 1 final], da Comisión Europea, sobre o recurso ao principio de
precaución, recomenda invocalo se un fenómeno, un produto ou un proceso pode ter
efectos potencialmente perigosos cando unha avaliación científica e obxectiva non permite
determinar o risco con suficiente certeza. Así mesmo, a Comunicación sinala, en relación
coa carga da proba, que se pode exixir que o produtor, o fabricante ou o importador
demostren a ausencia de perigo. Por isto, esta norma tivo en conta a citada Comunicación
da Comisión, para aplicar obxectivamente o principio de precaución no ámbito do
ambiente.
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Este real decreto estrutúrase en dous capítulos, tres disposicións adicionais, dúas
disposicións derradeiras e dous anexos.
No capítulo I establécense as cuestións xerais, o obxecto da norma e o seu ámbito de
aplicación. Así mesmo, regúlanse os criterios que motivan que unha especie estea incluída
na Listaxe e regúlase o Rexistro, que incluirá as especies que se someteron a avaliación
de risco (no sucesivo, o Rexistro).
O capítulo II regula o procedemento de autorización previa á importación, que se inicia
por solicitude do interesado, utilizando o modelo que figura no anexo I. Deberá, ademais,
presentar unha análise de risco, co contido mínimo previsto no anexo II, que será avaliada
polo órgano competente da Administración xeral do Estado, que deberá resolver de
maneira favorable ou desfavorable a súa importación no territorio nacional. No primeiro
suposto, autorizarase esta primeira importación da especie e eliminarase a especie da
Listaxe. No segundo, prohibirase a importación e iniciarase, de oficio, o procedemento de
inclusión da dita especie no Catálogo español de especies exóticas invasoras, de
conformidade co artigo 5 do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto. Unha vez incluída a
especie no dito Catálogo, desaparecería da Listaxe.
Finalmente, o real decreto contén tres disposicións adicionais, que se refiren á
aplicación doutra normativa específica e ao non incremento de gasto público, e dúas
disposicións derradeiras que regulan, respectivamente, o título competencial e a entrada
en vigor da norma.
III
Con carácter previo á redacción desta norma, substanciouse a consulta pública
regulada no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, en relación co artigo 26.2 da Lei 50/1997, do 27 de
novembro, do Goberno.
A tramitación deste real decreto realizouse de conformidade co establecido no artigo
26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, e de acordo co procedemento de
participación pública previsto na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os
dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia
de ambiente. Na súa elaboración participaron as comunidades autónomas e cidades de
Ceuta e Melilla, a través da Comisión Estatal do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, e
sobre el emitiuse informe favorable. Así mesmo, tamén participaron na súa elaboración os
axentes económicos e sociais, a través do Consello Estatal do Patrimonio Natural e da
Biodiversidade.
A habilitación para a aprobación deste real decreto encóntrase nos números 3 e 4 do
artigo 54 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, co obxecto de regular o procedemento
administrativo para a autorización previa á importación no territorio nacional de especies
alóctonas, co fin de preservar a biodiversidade autóctona española. Por isto, este real
decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.10.ª da Constitución española, que
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de réxime alfandegueiro e
arancelario e comercio exterior, así como ao abeiro do disposto no artigo 149.1.23.ª, que
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación básica sobre
protección do ambiente, sen prexuízo das facultades das comunidades autónomas de
estableceren normas adicionais de protección, ao ser os títulos competenciais que ampara
o disposto nos números 2, 3 e 4 do artigo 54 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, de
conformidade coa súa disposición derradeira segunda.
O real decreto adecúase aos principios de boa regulación establecidos no artigo 129
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e, en particular, aos principios de necesidade, eficacia e
de proporcionalidade, xa que establece o procedemento administrativo que permite
garantir o control sobre as importacións de especies ou subespecies alóctonas operando
como un mecanismo preventivo para garantir a conservación da biodiversidade autóctona
que vive en estado silvestre.
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De acordo co principio de seguridade xurídica, é coherente co resto do ordenamento
xurídico nacional e internacional, xa que a súa aprobación vén expresamente recollida na
Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, que recolle as
normas e recomendacións internacionais que organismos e convenios ambientais
internacionais, como o Consello de Europa ou o Convenio sobre a Diversidade Biolóxica,
foron establecendo ao longo dos últimos anos.
De acordo co principio de transparencia, na elaboración da norma seguíronse todos os
procesos de participación e audiencia que establece a normativa vixente e, de
conformidade co principio de eficiencia, este proxecto non inclúe máis cargas
administrativas que as estritamente necesarias para garantir a conservación das especies
autóctonas.
Na súa virtude, por proposta da vicepresidenta cuarta do Goberno e ministra para a
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, coa aprobación previa da ministra de Política
Territorial e Función Pública, de acordo co Consello de Estado, e logo de deliberación do
Consello de Ministros na súa reunión do día 16 de xuño de 2020,
DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1.

Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto regular o procedemento administrativo para autorizar
a importación no territorio nacional de exemplares vivos –ou dos seus restos ou propágulos
que poidan sobrevivir ou reproducirse–, das especies alóctonas silvestres que figuran na
Listaxe de especies alóctonas potencialmente susceptibles de competir coas especies
silvestres autóctonas, alterar a súa pureza xenética ou os equilibrios ecolóxicos (no
sucesivo, a Listaxe), de conformidade co artigo 54.2, 3 e 4 da Lei 42/2007, do 13 de
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.
Artigo 2.

Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto aplicarase ás especies alóctonas e variedades non domésticas
ou non cultivadas incluídas na Listaxe, con excepción dos seguintes supostos que non
requiren autorización administrativa:
a) As especies alóctonas de animais destinadas a experimentación e outros fins
científicos, incluída a docencia, segundo o disposto no Real decreto 53/2013, do 1 de
febreiro, polo que se establecen as normas básicas aplicables para a protección dos
animais utilizados en experimentación e outros fins científicos, incluída a docencia.
b) Os exemplares de animais destinados a permanecer en zoolóxicos, que se rexen
pola Lei 31/2003, do 27 de outubro, de conservación da fauna silvestre nos parques
zoolóxicos.
2. Segundo o establecido na disposición adicional terceira da Lei 42/2007, do 13 de
decembro, non se incluirán na Listaxe e, polo tanto, non requiren a autorización previa á
importación regulada neste real decreto:
a) Os recursos fitoxenéticos para a agricultura e a alimentación, que se regulan
mediante a Lei 30/2006, do 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos
fitoxenéticos.
b) Os recursos pesqueiros regulados pola Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca
marítima do Estado.
c) Os recursos zooxenéticos para a agricultura e a alimentación, que se rexerán pola
súa normativa específica.
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Artigo 3. Listaxe de especies alóctonas potencialmente susceptibles de competir coas
especies silvestres autóctonas, alterar a súa pureza xenética ou os equilibrios
ecolóxicos.
1. A Listaxe estará dispoñible na sede electrónica e no portal web do Ministerio para
a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Na Listaxe constará o nome da especie ou
taxon, o criterio polo que foi incluído e calquera outra circunstancia relevante, xunto co
código en que se clasifiquen con base no Regulamento(CEE) n.º 2658/87 do Consello, do
23 de xullo de 1987, relativo á nomenclatura arancelaria e estatística do arancel
alfandegueiro común, adaptándoa ás variacións dos regulamentos de execución polos que
se modifica o seu anexo I.
2. Con base na información técnica e científica dispoñible, os criterios que motivan
que unha especie alóctona sexa potencialmente susceptible de competir coas especies
silvestres autóctonas, alterar a súa pureza xenética ou os equilibrios ecolóxicos e por
tanto, a súa inclusión na Listaxe, son os seguintes:
a) Ser organismos con carácter invasor demostrado nalgún lugar do mundo.
b) Ser vectores de organismos nocivos para a biodiversidade autóctona.
c) Ser organismos perigosos polo seu potencial para causar efectos adversos sobre
a saúde humana, sanidade animal e vexetal, ambiente e sobre as accións de investigación,
xestión e conservación da biodiversidade.
3. Cando da avaliación da análise de risco, realizada para a primeira importación
dunha especie, se determine que non cumpre cos criterios para a súa inclusión na Listaxe,
esta eliminarase da Listaxe e a Dirección Xeral de Biodiversidad, Bosques e Desertificación
ditará resolución favorable para a súa importación no territorio nacional.
Despois desta primeira autorización, non será necesario solicitar unha nova análise de
risco para importacións posteriores da mesma especie, salvo que exista nova información,
cientificamente fundada, que aconselle á Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e
Desertificación sometela a unha nova análise de risco, suposto en que se volvería incluír
na Listaxe, e tal circunstancia identificarase no Rexistro mencionado no artigo 4.
4. Cando da avaliación da análise de risco se confirme que a especie é capaz de
competir coas especies silvestres autóctonas, alterar a súa pureza xenética ou os
equilibrios ecolóxicos, a Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación
iniciará a inclusión da dita especie no Catálogo español de especies exóticas invasoras,
de conformidade co artigo 5 do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula
o Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Artigo 4.

Rexistro de especies sometidas a avaliación de risco.

De conformidade co artigo 54.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, o Ministerio para a
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico manterá actualizado na súa sede electrónica e
portal web un rexistro en que consten as especies que fosen obxecto da avaliación de
análise de risco e o resultado alcanzado, isto é, se foron excluídas da Listaxe por non seren
susceptibles de competir coas especies silvestres autóctonas, alterar a súa pureza xenética
ou os equilibrios ecolóxicos ou se, polo contrario, se resolveu a súa inclusión no Catálogo
español de especies exóticas invasoras, de conformidade co previsto no artigo 3.4.
Tamén se deixará constancia daquelas especies que, tras seren excluídas da Listaxe,
se volveron incluír novamente pola existencia de nova información, cientificamente
fundada, que así o motive.
Esta información deberá permitir cumprir co disposto na Lei 27/2006, do 18 de xullo,
pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de
acceso á xustiza en materia de ambiente, e o seu acceso será público e gratuíto.
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CAPÍTULO II

Procedemento para autorización previa á importación das especies incluídas na
Listaxe
Artigo 5.

Inicio do procedemento.

O procedemento iniciarase por instancia do interesado, mediante a presentación da
solicitude de autorización de importación e da documentación preceptiva a que se refire o
artigo 6. Para estes efectos, considerarase interesado a persoa física ou xurídica que
pretende realizar unha importación no territorio nacional de exemplares vivos dunha especie
incluída na Listaxe, ou dos seus restos ou propágulos que poidan sobrevivir ou reproducirse.
Artigo 6.

Contido e presentación da solicitude.

1. A solicitude de autorización incluirá o contido mencionado no artigo 66 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas, así como os datos relativos á especie para a cal se solicita a autorización. Para
tal efecto, a solicitude axustarase ao modelo descrito no anexo I e xuntarase unha análise
de risco que deberá incluír o contido mínimo que figura no anexo II.
2. A solicitude dirixirase á Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e
Desertificación do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, como
órgano competente para resolver, e presentarase na sede electrónica de acceso ao
Rexistro do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Este medio será
obrigatorio para as persoas xurídicas, de conformidade co previsto no artigo 14.2 da Lei
39/2015, do 1 de outubro. No caso das persoas físicas non obrigadas a relacionárense
electronicamente coa Administración, a solicitude poderá presentarse en calquera dos
lugares a que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Artigo 7.

Emenda.

1. No caso de que a solicitude non reúna os requisitos do artigo anterior ou estea
incompleta, requirirase o interesado para que, no prazo de dez días contados desde a data
da súa notificación, a emende. Igualmente, o órgano competente poderá solicitar a
modificación ou mellora voluntaria da solicitude, de conformidade co artigo 68.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro.
Este prazo de emenda aplicarase igualmente se o interesado ten a obrigación de
presentar a súa solicitude por medios telemáticos, nos termos do artigo 14.2 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro.
2. Se o solicitante non emenda a falta ou non completa a documentación no prazo previsto
no número anterior, considerarase que desistiu da súa solicitude, logo de resolución que deberá
ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Artigo 8.

Instrución e avaliación provisional da análise de risco.

1. O órgano competente para a instrución do procedemento será a Subdirección
Xeral de Biodiversidade Terrestre e Mariña, que analizará a documentación presentada
para realizar a avaliación da análise de risco conforme o contido do anexo II. Se a dita
subdirección considera que a documentación presentada non é suficiente para realizar a
avaliación, poderá requirir o interesado para que, no prazo de dez días desde a recepción
do requirimento, achegue a información adicional necesaria, e poderá suspender o
procedemento nos termos do artigo 22 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Se o solicitante
non completa a documentación no prazo previsto anteriormente, poderase declarar
decaído no seu dereito a substanciar este trámite en virtude do artigo 73.3 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro.
2. A análise de risco que se xunte á solicitude someterase a un período de información
pública, nos termos previstos no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, durante un
prazo non inferior a 20 días hábiles, mediante o seu anuncio no «Boletín Oficial del
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Estado», sen prexuízo da súa publicación na páxina web do Ministerio para a Transición
Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Así mesmo, esta análise de risco será obxecto de consulta á Comisión Estatal para o
Patrimonio Natural e a Biodiversidade.
3. A continuación, o órgano instrutor, con toda a información obtida, realizará unha
avaliación provisional da análise de risco que determine se a especie é ou
non susceptible de competir coas especies silvestres autóctonas, alterar a súa pureza
xenética ou os equilibrios ecolóxicos.
Artigo 9.

Trámite de audiencia.

Unha vez instruído o procedemento, e antes de redactar a proposta de resolución, o
interesado disporá dun trámite de audiencia durante un prazo de dez días, contados desde a
data da súa notificación, nos cales poderá formular as alegacións e presentar os documentos
que considere oportunos, de conformidade co artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin
sexan tidos en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións e probas que as
aducidas polo interesado.
Artigo 10.

Avaliación definitiva da análise de risco.

Unha vez realizado, se for o caso, o trámite de audiencia, o instrutor elaborará un
informe que conterá a avaliación da análise de risco definitiva.
En cumprimento da obrigación establecida polo artigo 7.7 da Lei 27/2006, do 18 de
xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e
de acceso á xustiza en materia de ambiente (incorpora as directivas 2003/4/CE e 2003/35/
CE), o anuncio do citado informe remitirase para a súa publicación no prazo de quince días
ao «Boletín Oficial del Estado», sen prexuízo da súa publicidade a través da sede
electrónica do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Artigo 11. Resolución.
1. A Subdirección Xeral de Biodiversidade Terrestre e Mariña elevará unha proposta de
resolución coa avaliación definitiva da análise de risco ao director xeral de Biodiversidade,
Bosques e Desertificación, como órgano competente para resolver.
2. A resolución do director xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación
pronunciarase nun dos seguintes sentidos:
a) De maneira favorable á autorización, procederase á exclusión da especie da
Listaxe, por entender que non é susceptible de competir coas especies silvestres
autóctonas, alterar a súa pureza xenética ou os equilibrios ecolóxicos.
b) De maneira desfavorable á autorización, por entender que é susceptible de
competir coas especies silvestres autóctonas, alterar a súa pureza xenética ou os
equilibrios ecolóxicos, procederase de conformidade co artigo 3.4.
3. A resolución que se adopte deberá autorizar ou denegar a importación e deberase
ditar e notificar no prazo máximo de tres meses contados desde que a solicitude tivese
entrada no rexistro da Administración competente para a súa tramitación. Se transcorrido
este prazo non se ditou resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de
conformidade co disposto no artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. En caso de que
a resolución recoñeza que a especie é capaz de competir coas especies silvestres
autóctonas, alterar a súa pureza xenética ou os equilibrios ecolóxicos, aplicaráselle o
disposto nas disposicións transitorias cuarta, para o caso de animais, e quinta, para o
suposto de que se trate de vexetais, do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que
se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.
4. Contra esta resolución poderá interporse recurso de alzada ante o secretario de
Estado de Medio Ambiente no prazo dun mes, conforme o disposto nos artigos 121 e 122
da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
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Aplicación doutra normativa.

A obtención da autorización previa para a importación en territorio nacional dunha
especie alóctona incluída na Listaxe non exime da obtención doutras autorizacións
específicas que resulten de aplicación, como as sanitarias, as relativas aos animais vivos
destinados ao consumo humano, as relativas á produción e comercio de material vexetal
de reprodución, a relativa ao Convenio sobre o comercio internacional de especies
ameazadas de fauna e flora silvestres (Convenio CITES), aplicado en España a través do
Regulamento (CE) nº 338/97 do Consello, do 9 de decembro de 1996, relativo á protección
de especies da fauna e flora silvestres mediante o control do seu comercio, e o
Regulamento (CE) nº 865/2006 da Comisión, do 4 de maio de 2006, polo que se establecen
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 338/97 do Consello, do 9 de decembro
de 1996, así como as autorizacións recollidas no artigo 8.2 do Real decreto 630/2013, do
2 de agosto, para aqueles casos en que se pretenda liberar unha especie alóctona no
medio natural e as autorizacións doutra índole que deban obterse previamente á
importación, de conformidade coa normativa que resulte de aplicación.
Disposición adicional segunda. Órganos competentes da Administración xeral do Estado
para aplicar a prohibición na importación ou introdución.
1. A autorización dun réxime alfandegueiro, salvo o de exportación, dun animal ou
planta e demais bens previstos no artigo 1, estará condicionada á presentación do
certificado veterinario ou fitosanitario correspondente pola inspección veterinaria ou
fitosanitaria do posto de control fronteirizo competente.
2. Para a emisión de tal certificado, deberase ter en conta o previsto neste real decreto.
3. Cando as autoridades competentes indicadas no número 1, no exercicio das súas
competencias, descubran animais e plantas dos previstos na Listaxe do artigo 54.3 da Lei
42/2007, do 13 de decembro, ou dos seus restos ou propágulos que poidan sobrevivir ou
reproducirse, deberán proceder na forma establecida nos artigos 11 a 13 do Real decreto
630/2013, do 2 de agosto.
Disposición adicional terceira.

Non incremento de gasto público.

As medidas previstas neste real decreto non suporán incremento de dotacións nin de
retribucións ou outros gastos de persoal.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.10.ª da Constitución
española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de réxime
alfandegueiro e arancelario, e comercio exterior, así como ao abeiro disposto no artigo
149.1.23.ª, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación
básica sobre protección do ambiente, sen prexuízo das facultades das comunidades
autónomas de estableceren normas adicionais de protección.
Disposición derradeira segunda.

Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2021.
Dado en Madrid o 16 de xuño de 2020.
FELIPE R.
A vicepresidenta cuarta do Goberno
e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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ANEXO I

Modelo de solicitude para autorización previa á importación dunha especie
incluída na Listaxe
REXISTRO DE ENTRADA
DATOS DO SOLICITANTE
Quen asina abaixo don/dona................................................................................., con
DNI...................., SOLICITA á Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación do
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a autorización previa á importación
dunha especie incluída na Listaxe mediante a elaboración dunha análise de risco, segundo o
contido do anexo II deste real decreto, para a especie indicada a continuación.
DATOS DA ESPECIE OU SUBESPECIE
Información taxonómica:
Nome vulgar e científico:
OBXECTO DA IMPORTACIÓN
DATOS DO TRANSPORTE
Data prevista de importación:
Datos do establecemento de destino (final e intermedios):
Vía de ingreso no país:
Medio de transporte que se vai utilizar:
Asinado
........................,........ de............. de..........
Datos de contacto do solicitante:
Enderezo postal:
Nº de teléfono:
Nº de fax:
Correo electrónico:
Cláusula informativa sobre a política de protección de datos.
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico mantén un compromiso
de cumprimento da lexislación vixente en materia de tratamento de datos persoais e
seguridade da información co obxecto de garantir que a recollida e o tratamento dos datos
facilitados se realiza conforme o Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo
e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e polo que se
derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos RXPD) e da
normativa nacional vixente na materia, en particular a Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Por este
motivo, ofrécese a continuación información sobre a política de protección de datos
aplicada ao tratamento dos datos de carácter persoal derivado do procedemento
administrativo de autorización para a importación no territorio nacional de especies
alóctonas co fin de preservar a biodiversidade autóctona española.
1. Responsable do tratamento: Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto
Demográfico.
Órgano responsable (Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación/
Subdirección Xeral de Biodiversidade Terrestre e Mariña).
Enderezo de correo: buzon-sgb@miteco.es.
Delegado de protección de datos: DPD-Miteco@miteco.es.

Sec. I. Páx. 9

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 184

Sábado 4 de xullo de 2020

Sec. I. Páx. 10

2. Finalidade do tratamento: os datos persoais incorporados serán utilizados
exclusivamente para a xestión do procedemento administrativo de avaliación de análise de
riscos de especies alóctonas incluídas na Listaxe co fin de preservar a biodiversidade
autóctona española e conservaranse mentres a lexislación aplicable obrigue á súa
conservación (Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español).
3. Lexitimación do tratamento: para o cumprimento dunha misión realizada en
interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do
tratamento (Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable).
4. Destinatarios dos datos: non están previstas cesións de datos nin transferencias
internacionais de datos.
Dereitos sobre o tratamento de datos: conforme o previsto no RXPD poderá solicitar
ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da súa sede
electrónica, o acceso, rectificación e supresión dos seus datos persoais, a limitación e
oposición ao tratamento dos seus datos e a non ser obxecto de decisións automatizadas.
Así mesmo, se considera vulnerados os seus dereitos, poderá presentar unha reclamación
de tutela ante a Axencia Española de Protección de Datos.
ANEXO II
Contido mínimo da análise de risco
O seguinte cadro recolle o contido mínimo que debe incluír a análise de risco. A
información e os datos incluídos deberán xustificarse xunto coas correspondentes
referencias bibliográficas de carácter científico ou técnico. Adicionalmente, poderanse
xuntar aqueles informes, artigos ou publicacións que se consideren oportunos.
Descrición da especie, comportamento invasor e requirimentos ecolóxicos

Denominación taxonómica.

Nome científico e común, cando sexa posible. Incluirá tamén as
posibles sinonimias.

Bioloxía.

Información sobre, ao menos, ecoloxía trófica, reprodución e
aspectos demográficos.

Hábitat.

Información sobre selección do hábitat, tanto na área de
distribución nativa como en áreas onde fose introducido;
dispoñibilidade de hábitat similar en España; carácter xeneralista
ou especialista.

Área de distribución.

Distribución nativa da especie, así como distribución en países
onde fose introducida.

Comportamento invasor.

Información relativa ao seu comportamento invasor confirmado
ou posible. Antecedentes noutras áreas ou países.
En caso de sementes e plantas de viveiro e recursos
fitoxenéticos, demostración do historial do uso seguro da
especie, no ámbito agrícola, forestal ou ornamental.

Probabilidade de entrada, establecemento e propagación no medio natural
Similitude climática entre as
áreas nativas (orixe) da
especie e España.

Información climatolóxica comparativa entre a área de
distribución nativa da especie e as condicións climáticas
españolas. Para determinar a similitude climática existen
diferentes aproximacións (por exemplo, a clasificación climática
de Köppen e Geiger, actualizada en 2006 por Kottek et al.).

Vías de introdución.

Descrición das posibles vías de introdución e propagación, tanto
de forma intencionada como non intencionada, que inclúa,
cando proceda, os mecanismos e produtos con que se adoita
asociar a especie.
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Descrición da especie, comportamento invasor e requirimentos ecolóxicos

Capacidade de dispersión
natural e mediadas polo ser
humano.

Información sobre a súa capacidade de dispersión e mobilidade.

Instalacións para o seu
mantemento ou a cría en
catividade.

De ser o caso, información sobre as instalacións que se prevé
empregar para o seu mantemento ou para a cría en catividade,
incluíndo as medidas de bioseguridade, sanidade e benestar
animal.

Distribución potencial, extensión e magnitude do seu posible impacto

Información sobre os posibles impactos ecolóxicos, ao menos
referidos a depredación, hibridación, competencia e
desprazamento de especies autóctonas, así como afección a
ecosistemas ou hábitats protexidos ou de interese especial.
Incluirá previsibles cambios no estado de conservación daquelas
especies e hábitats que poidan verse afectados e sobre as
especies, hábitats e ecosistemas afectados noutras rexións.
Información sobre posibles impactos negativos sobre as
actividades económicas asociadas ao medio natural (gandaría,
Posibles impactos ecolóxicos e agricultura, sector forestal, caza e pesca, acuicultura, enerxía,
afección aos servizos dos
turismo ou outros) e sobre infraestruturas ou outros elementos
ecosistemas, impactos
do patrimonio natural ou cultural.
económicos, sobre a saúde
Información sobre a posibilidade de transmisión de
humana e bioseguridade.
enfermidades ao home, de actuar como vector de parasitos ou
axentes asociados a enfermidades ou de comportarse de forma
agresiva cara á saúde humana. Incluirá, tamén, información
sobre a posible transmisión de enfermidades a outros animais
ou plantas silvestres ou domésticos, ou actuar como vectores
das súas enfermidades.
Avaliación previa da posible afección, en caso de liberación e
establecemento no medio natural, aos servizos dos ecosistemas
(exemplo: regulación de augas, culturais e de abastecemento).
Medidas de control, contención e manexo da especie

Medidas de control.

En caso de existiren, dispoñibilidade actual e potencial de
medidas de control e contención, incluíndo os posibles impactos
desas medidas sobre especies non obxectivo e sobre a
biodiversidade en xeral.
En caso de existiren, factores sociais que poidan dificultar o
control das especies no caso de que se establezan.

Efectividade das medidas de
control e viabilidade.

En caso de existir, información sobre eficacia e valoración de
resultados das medidas en anteriores ocasións e escenarios.
Outra información pertinente

Fontes de información.

Referencias bibliográficas consultadas e citadas.

Outros.

Outras fontes de información.
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