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5. Dades identificatives de la persona de contacte 
tècnic.

6. Dades identificatives de la persona de contacte 
de facturació.

7. Si s’escau, dades tècniques dels servidors DNS 
(Domain Name System).»

Quatre. S’afegeix un nou paràgraf g) a l’annex II amb la 
redacció següent:

«g) Dades relatives al nom de domini ‘‘.es’’ assig-
nat que han de ser incorporades per l’autoritat 
d’assignació: assignació del nom o dels noms de 
domini sol·licitats.»

Disposició final segona. Supletorietat.

En tot el que no preveu el present Reial decret s’apliquen, 
amb caràcter supletori, el Reial decret 682/2003, de 7 de juny, 
pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica a què 
es refereix l’article 134, i la disposició addicional vuitena de la 
Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat 
limitada.

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència 
que sobre legislació mercantil atribueix a l’Estat l’article 
149.1.6a de la Constitució.

Disposició final quarta. Habilitació per al desplegament 
reglamentari.

Els ministres de Justícia i d’Indústria, Turisme i Comerç 
han de dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les 
disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació del que 
disposa aquest Reial decret, i, en especial, per determinar les 
condicions que ha de tenir el document únic electrònic (DUE) 
amb la finalitat que sigui interoperable entre les administra-
cions públiques.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 20847 REIAL DECRET 1333/2006, de 21 de novembre, 
pel qual es regula el destí dels espècimens deco-
missats de les espècies amenaçades de fauna i 
flora silvestres protegides mitjançant el control 
del seu comerç. («BOE» 286, de 30-11-2006.)

El Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies 
Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (d’ara endavant, 
Conveni CITES) signat a Washington el 3 de març de 1973 i al 
qual Espanya es va adherir mitjançant l’Instrument de 16 de 
maig de 1986, amb la finalitat de salvaguardar el compliment 
de les seves disposicions i sancionar la seva violació, autori-
tza els estats que l’han subscrit a prohibir el comerç 
d’espècimens CITES, sancionar el comerç i la seva posses-
sió, així com permetre la confiscació o devolució a l’Estat 
d’exportació dels esmentats espècimens.

La disposició, per part de les autoritats competents dels 
espècimens comercialitzats de forma il·lícita, confiscats o 
decomissats, s’ha de portar a terme segons les recomana-
cions que contenen la Resolució 9.10 sobre «Disposició 

d’espècimens comercialitzats de forma il·lícita, confiscats o 
acumulats» adoptada en la Novena Reunió de la Conferència 
de les Parts, celebrada a Fort Lauderdale (Estats Units 
d’Amèrica) del 7 al 18 de novembre de 1994, i la Resolució 
10.7 «Disposició d’espècimens vius confiscats d’espècies 
incloses en els apèndixs» de la Desena Reunió de la Con-
ferència de les Parts celebrada a Harare (Zimbabwe) del 9 al 
20 de juny de 1997, respectivament.

En particular, la Resolució de la Conferència de les Parts 
10.7 declara que la decisió que s’adopti sobre animals vius 
confiscats s’orienta a aconseguir els objectius següents: 1) 
potenciar al màxim la contribució a la conservació dels espè-
cimens sense risc per a la seva salut, 2) desencoratjar el 
comerç il·lícit o irregular de l’espècie, 3) trobar solucions ade-
quades, ja sigui mantenint-los en captivitat, reintegrant-los 
en el medi silvestre o sacrificant-los mitjançant eutanàsia.

De conformitat amb l’article VIII, apartat 4 del Conveni 
CITES, quan es confisqui un espècimen viu, aquest s’ha de 
confiar a una autoritat administrativa de l’Estat confiscador la 
qual, després de consultar amb l’Estat d’exportació, ha de 
retornar l’espècimen a aquest Estat a costa d’aquest, o a un 
centre de rescat o un altre lloc que la mateixa autoritat consi-
deri apropiat i compatible amb els objectius de la Convenció. 
L’autoritat administrativa pot sol·licitar l’assessorament 
d’una autoritat científica o consultar amb la Secretaria CITES 
a fi d’adoptar la decisió oportuna.

D’acord amb el que preveuen l’article IX del Conveni 
CITES i l’article 13 del Reglament (CE) núm. 338/1997, 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 [d’ara endavant, Reglament (CE) núm. 338/97, 
del Consell, de 9 de desembre de 1996], la Secretaria General 
de Comerç Exterior, integrada al Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, i el Departament de Duanes i Impostos 
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, van 
ser designats autoritat administrativa CITES.

Així mateix, la Secretaria General de Comerç Exterior, en 
virtut del que disposa el Reial decret 1739/1997, de 20 de nov-
embre, sobre mesures d’aplicació del Conveni sobre el 
comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora 
silvestres (CITES), fet a Washington el 3 de març de 1973, i 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 (d’ara enda-
vant Reial decret 1739/1997, de 20 de novembre) té el caràcter 
d’òrgan de gestió principal en l’aplicació de l’esmentat Regla-
ment i en la comunicació amb la Comissió Europea. El 
Departament de Duanes i Impostos Especials té el caràcter 
d’òrgan de gestió addicional.

En el Reial decret esmentat es designa autoritat científica 
la Direcció General de Conservació de la Naturalesa, en 
l’actualitat, Direcció General per a la Biodiversitat del Minis-
teri de Medi Ambient.

D’altra banda, d’acord amb la Llei orgànica 12/1995, de 12 
de desembre, de repressió del contraban, tota pena o sanció 
imposada per un delicte o infracció administrativa de contra-
ban comporta el comís dels béns objecte del delicte o infrac-
ció i en el cas que aquests béns hagin estat definitivament 
decomissats per sentència s’adjudiquen a l’Estat (article 5.3).

A aquest efecte, el Reial decret 1649/1998, de 24 de juliol, 
pel qual es desplega el títol II de la Llei orgànica 12/1995, de 
12 de desembre, de repressió del contraban, relatiu a les 
infraccions administratives de contraban (d’ara endavant, 
Reial decret 1649/1998, de 24 de juliol) estableix que els espè-
cimens CITES decomissats són confiats a l’autoritat compe-
tent designada a Espanya que sigui procedent segons el que 
preveu el Reglament (CE) núm. 338/1997.

El comís d’aquests espècimens i de les seves parts o pro-
ductes s’ha de notificar al Departament de Duanes i impostos 
especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

En atenció a tot el que s’exposa, considerant que és 
necessari desenvolupar les previsions sobre el comís 
d’espècimens CITES pel que fa al seu destí establertes en el 
Reglament (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre 
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de 1996, d’acord amb el que disposen els reials decrets 
1739/1997, de 20 de novembre, i 1649/1998, de 24 de juliol, a 
proposta dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç, 
d’Economia i Hisenda, i de Medi Ambient, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb 
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres, en la seva reunió del dia 17 de novembre de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. El present Reial decret té com a objecte adoptar 
mesures d’aplicació del Reglament (CE) núm. 338/1997, del 
Consell, de 9 de desembre de 1996, complementàries al que 
estableix el Reial decret 1649/1998, de 24 de juliol. A aquest 
efecte, regula el destí, en cas de comís, dels espècimens de 
fauna i flora silvestres i les seves parts i productes d’espècies 
incloses en els apèndixs I, II i III del Conveni CITES o en els 
annexos A a D del Reglament (CE) núm. 338/1997, del Con-
sell, de 9 de desembre de 1996, que hagin estat decomissats 
per l’Estat en cas de delicte o infracció administrativa de con-
traban.

2. Les previsions d’aquest Reial decret s’apliquen sense 
perjudici de les normes dictades per les comunitats autòno-
mes en l’exercici de les seves competències sobre medi 
ambient i en desplegament de la Llei 4/1989, de 27 de març, 
de conservació dels espais naturals i de la fauna i flora silves-
tres.

Article 2. Definicions.

Als efectes del present Reial decret, s’entén per:
a) Espècimen CITES: qualsevol animal o planta, viu o 

mort, de les espècies que contenen els apèndixs del Conveni 
CITES o els annexos del Reglament (CE) núm. 338/97, del 
Consell, de 9 de desembre de 1996, així com qualsevol part o 
derivat d’aquests.

b) Centre de rescat d’espècimens CITES: lloc, centre o 
institució pública o privada designada per l’autoritat admi-
nistrativa CITES i òrgan de gestió principal per a l’allotjament, 
cura i benestar dels espècimens vius, especialment dels que 
hagin estat decomissats per contravenir al que disposa el 
Reglament (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desem-
bre de 1996, o el Conveni CITES.

c) Autoritat administrativa CITES i òrgan de gestió prin-
cipal: la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç designada de conformitat amb 
la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 del Reglament (CE) 
núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996, i 
l’article IX del Conveni CITES (d’ara endavant, la Secretaria 
General de Comerç Exterior).

d) Autoritat administrativa CITES i òrgan de gestió addi-
cional: el Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària pertanyent al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, designada de conformitat 
amb la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 13 del Reglament 
(CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996, i 
l’article IX del Conveni CITES (d’ara endavant, la Duana).

e) Autoritat científica CITES: la Direcció General per a la 
Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient designada de 
conformitat amb l’apartat 2 de l’article 13 del Reglament (CE) 
núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996, i 
l’article IX del Conveni CITES (d’ara endavant, autoritat cien-
tífica CITES).

Article 3. Competències administratives relatives a la 
facultat de disposició d’espècimens CITES en centres 
de rescat.

1. Correspon a la Secretaria General de Comerç Exte-
rior, de manera general i amb la consulta prèvia a l’autoritat 
científica CITES, disposar dels espècimens CITES confiscats 
en les condicions que consideri convenients d’acord amb els 

objectius i les disposicions del Conveni CITES i Reglament 
(CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996.

En particular, ha de dur a terme les funcions següents:
a) Determinar, amb la consulta prèvia a l’autoritat cien-

tífica CITES, quins centres de rescat CITES són adequats per 
al dipòsit dels espècimens intervinguts d’acord amb els 
objectius i les disposicions del Conveni CITES i del Regla-
ment (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 
1996.

b) Designar el centre on s’ha de situar l’espècimen 
decomissat una vegada dictada una resolució ferma en via 
administrativa o judicial confirmatòria de la sanció en 
matèria de contraban.

c) Gestionar o procurar la creació de centres de rescat 
CITES en cas que no n’hi hagi o no siguin suficients o ade-
quats els existents.

d) Autoritzar i designar els centres de rescat CITES habi-
litats per al dipòsit d’espècimens vius.

Les funcions assenyalades les pot fer en coordinació 
amb el Ministeri de Medi Ambient i en col·laboració amb les 
comunitats autònomes.

2. Correspon al Departament de Duanes i Impostos 
Especials determinar el Centre de Rescat CITES d’entre els 
proposats per la Secretaria General de Comerç Exterior, per 
a l’allotjament i cura d’animals o plantes vius CITES que esti-
guin sotmesos a la seva vigilància i control des del moment 
de la seva introducció i fins que se’ls hagi atorgat un destí 
duaner, així com els que resultin de confiscacions afectes als 
corresponents procediments administratius de contraban.

Article 4.  Registre d’espècimens CITES intervinguts.

1. Es crea el Registre d’espècimens CITES intervinguts, 
de naturalesa administrativa i caràcter públic, dependent de 
la Secretaria General de Comerç Exterior. El Registre inclou, 
d’una banda, els espècimens intervinguts per estar incursos 
en infracció administrativa o delicte de contraban i, d’altra 
banda, relaciona els espècimens CITES decomissats per sen-
tència judicial ferma o per resolució d’expedient administra-
tiu per infracció administrativa de contraban.

2. Els esmentats espècimens han de ser identificats i 
taxats pericialment, a instàncies de la Secretaria General de 
Comerç Exterior. La seva valoració s’efectua de conformitat 
amb el que preveu l’article 10 de la Llei orgànica 12/1995, de 
12 de desembre, de repressió del contraban.

Article 5.  Dipòsit d’espècimens CITES en cas de confis-
cació.

1. Intervingut un espècimen el comerç o la tinença del 
qual estiguin subjectes al Conveni CITES o al Reglament (CE) 
núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996, es 
diposita en un centre de rescat o establiment habilitat per a la 
seva custòdia, llevat que una autoritat administrativa CITES 
decideixi deixar-lo excepcionalment i de manera provisional 
en poder del presumpte infractor.

2. El dipòsit es formalitza en un document de natura-
lesa pública i valor probatori que ha de contenir punts 
següents:

a) Lloc i data del lliurament.
b) Dades identificatives del presumpte infractor pos-

seïdor de l’espècimen.
c) Identificació precisa de l’espècimen.
d) Caràcter gratuït del dipòsit.
e) Obligacions i responsabilitat del dipositari.

A l’esmentat document s’ha d’acompanyar, en tot cas, 
d’una còpia de la diligència de confiscació emesa conforme 
l’article 23 del Reial decret 1649/1998, de 24 de juliol, pel Ser-
vei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia 
Civil, el Servei de Vigilància Duanera (SVA) o de qualsevol 
altra autoritat o organisme competent que hagi efectuat la 
confiscació.
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3. Si el dipòsit prolongat d’espècimens vius fes perillar 
la seva supervivència i aquests fossin d’origen silvestre, 
l’autoritat a disposició de la qual hi hagi l’espècimen diposi-
tat pot acordar traslladar-lo a un parc zoològic, jardí botànic o 
centre de recuperació per tenir-ne cura i conservar-los.

4. Sense perjudici d’això, la Secretaria General de 
Comerç Exterior ha d’emetre un informe atesa la diligència 
de confiscació que preveu l’article 23 del Reial decret 
1649/1998, de 24 de juliol, i ha de recomanar el lloc més ade-
quat per al dipòsit dels espècimens.

Article 6. Devolució a origen d’espècimens CITES vius.

1. Quan un espècimen viu d’una espècie inclosa en els 
annexos del Reglament (CE) núm. 338/97, del Consell, de 9 de 
desembre de 1996, sotmès a la vigilància i control de les 
autoritats duaneres per a la seva introducció en el territori 
duaner, no disposi del corresponent permís o certificat CITES 
vàlid, ha de ser intervingut per la duana amb la incoació del 
corresponent procediment sancionador previ, i disposar el 
seu dipòsit en un centre dels habilitats per a això i fins que la 
Secretaria General de Comerç Exterior resolgui el destí 
corresponent.

2. Als efectes de l’apartat anterior, s’entén que no dis-
posa del corresponent permís o certificat CITES vàlid bé 
quan sigui defectuosa, incompleta o no existeixi documenta-
ció CITES d’origen o quan es presenti documentació CITES 
vàlida per a l’exportació però no respecte a la importació.

3. La duana ha de proposar la devolució a origen dels 
espècimens retinguts o intervinguts i a la Secretaria General 
de Comerç Exterior correspon informar sobre la devolució, i 
això sense perjudici de les sancions que escaiguin.

4. En qualsevol cas, la decisió de devolució al país 
d’origen de qualsevol espècimen CITES requereix un informe 
preceptiu de l’autoritat científica CITES sobre la naturalesa i 
l’estat de l’espècimen.

Article 7. Mesures cautelars.

1. Sempre que iniciat o instruït l’oportú procediment 
administratiu o procés judicial l’autoritat competent apreciï 
l’existència d’indicis racionals de comissió d’un delicte o 
infracció administrativa de contraban, es pot decretar la 
intervenció cautelar dels exemplars com a conseqüència de 
la resolució definitiva que es dicti.

2. En el cas de substanciació d’un procés judicial, el 
jutge instructor, a més, i en atenció a les circumstàncies del 
fet, així com les dels seus presumptes responsables, pot 
designar ocasionalment a aquests com a dipositaris dels 
espècimens intervinguts.

3. Si es tracta d’una infracció administrativa de contra-
ban, el procediment dirigit a la seva eventual sanció s’inicia 
d’ofici, mitjançant un acord de l’òrgan competent, i es pot 
basar en l’actuació dels òrgans de l’administració duanera i 
de les forces de la Guàrdia Civil competents en les actua-
cions d’evitar i perseguir el contraban, així com, si s’escau, 
dels organismes autonòmics o locals competents en matèria 
mediambiental juntament amb les forces i cossos de segure-
tat propis que havent conegut d’algun fet que revesteixi les 
característiques constitutives d’infracció de contraban, hagin 
efectuat preventivament la confiscació dels exemplars.

4. Les mesures d’allotjament i custòdia en un centre de 
rescat, les despeses de les quals són a compte de l’introductor 
de l’espècimen, correspon adoptar-les a l’autoritat duanera 
fins que se li atorgui a aquell el reglamentari destí duaner o 
sigui objecte de decomís en virtut de sentència o resolució 
ferma administrativa, cas en què s’han de posar a disposició 
de la Secretaria General de Comerç Exterior.

5. En tot cas, l’autoritat judicial o administrativa que 
adopti la mesura cautelar ha de donar compte, immediata-
ment, de la seva adopció a la Secretaria General de Comerç 
Exterior als efectes de la seva inscripció en el Registre 
d’espècimens CITES intervinguts que preveu aquest Reial 
decret.

Article 8. Adjudicació a l’Estat de la propietat dels espèci-
mens CITES definitivament decomissats.

1. La propietat dels espècimens CITES definitivament 
decomissats per sentència judicial o resolució administrativa 
ferma amb imposició de sanció per infracció administrativa 
de contraban s’adjudiquen a l’Estat, així com la seva descen-
dència.

Així mateix, s’adjudiquen a l’Estat els espècimens incau-
tats o els que hagin estat cautelarment decomissats per 
sobreseïment o arxivament d’actuacions perquè l’importador 
o els presumptes responsables de les infraccions són desco-
neguts o de parador desconegut en territori espanyol; i en 
general, són objecte d’adjudicació a l’Estat els espècimens 
respecte dels quals no hi hagi constància de la seva legítima 
possessió.

2. Declarada la fermesa d’una sentència o resolució 
judicial o dictada resolució administrativa en procediment 
per infracció de contraban on es decreti el comís i l’adjudicació 
definitiva a l’Estat d’un espècimen CITES, s’ha de notificar 
l’esmentada adjudicació a la Secretaria General de Comerç 
Exterior en el termini de tres dies hàbils següents.

3. La Secretaria General de Comerç Exterior ha 
d’estendre en el termini més breu possible la pertinent 
acta de recepció. Una vegada subscrita en la seva condi-
ció d’autoritat administrativa competent ha de decidir, 
amb la consulta prèvia a l’autoritat científica CITES, situar-
lo en les condicions que consideri convenients en concor-
dança amb els objectius i les disposicions del Conveni 
CITES i del Reglament (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 
9 de desembre de 1996.

4. En cas que sigui impossible o inadequada la reintro-
ducció de l’espècimen al medi silvestre, la seva cessió per ser 
mantingut en captivitat o la donació per a fins d’investigació, 
o els espècimens patissin d’una malaltia incurable, crònica o 
infecciosa, es pot aplicar l’eutanàsia i, si s’escau, la destruc-
ció de l’espècimen vegetal.

Article 9. Cessió d’espècimens CITES.

1. No obstant l’atribució a l’Estat de la titularitat domini-
cal dels espècimens CITES, les espècies incloses en els 
annexos B i C del Reglament (CE) núm. 338/97, del Consell, de 
9 de desembre de 1996, així com la seva descendència poden 
ser cedides gratuïtament per la Secretaria General de Comerç 
Exterior.

2. La cessió pot tenir per objecte la propietat de 
l’espècimen o només el seu ús i en els dos casos comporta 
per al cessionari l’obligació de destinar els espècimens al fi 
que s’acordi.

3. Es pot cedir a les comunitats autònomes, entitats 
locals o organitzacions de caràcter no governamental o insti-
tucions privades en atenció a les circumstàncies que conco-
rrin i sempre que ho sol·licitin expressament, així com a ins-
titucions zoològiques, jardins botànics, aquaris o centres 
d’investigació científica o pedagògica, de naturalesa pública 
o privada, per al seu ús en activitats de conservació de la 
biodiversitat, museístiques, científiques o educatives. En 
aquest tipus d’activitats, no poden ser alienats o cedits al seu 
torn, llevat d’autorització expressa del donant.

És requisit inexcusable adjuntar a la sol·licitud, si es 
tracta d’entitats o institucions privades, certificació acre-
ditativa de l’autorització de funcionament per l’òrgan 
competent.

4. La cessió s’instrumenta mitjançant un Acord que ha 
de subscriure el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç en cas 
de cessió a les comunitats autònomes o ens locals i el secre-
tari d’Estat de Turisme i Comerç en els altres casos.

5. En cas que l’espècimen cedit no sigui destinat al fi o 
ús previst o deixi de ser-ho en qualsevol moment, 
s’incompleixin les condicions imposades o, en cas de cessió 
temporal, arriba el terme fixat, es considera resolta la cessió 
i reverteix l’espècimen a l’Administració cedent. En aquests 
supòsits és a compte del cessionari el deteriorament sofert 
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pel bé, sense que siguin indemnitzables les despeses en què 
hagi incorregut per al compliment de les càrregues o condi-
cions imposades.

6. En el cas d’espècies incloses a l’annex A del Regla-
ment (CE) núm. 338/1997 del Consell, de 9 de desembre de 
1996, o a l’apèndix I del Conveni CITES només és possible la 
cessió en ús dels esmentats espècimens i de la seva descen-
dència, i es requereix en aquest cas un informe favorable 
previ de l’autoritat científica CITES.

Article 10. Alienació d’espècimens CITES.

1. Els espècimens CITES a disposició de la Secretaria 
General de Comerç Exterior, sempre que es tracti 
d’espècies incloses en els apèndixs II i III del Conveni 
CITES o en els annexos B, C o D del Reglament (CE) núm. 
338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996, poden 
ser alienats mitjançant subhasta pública, amb la seva 
valoració prèvia, bé per ordre de l’autoritat judicial, si es 
tracta d’un delicte de contraban, o de conformitat amb el 
procediment que estableix la normativa reguladora de les 
infraccions administratives de contraban.

2. Per raons excepcionals, degudament justificades, es 
pot utilitzar el procediment d’alienació directa dels espèci-
mens CITES tenint en compte les elevades despeses de con-
servació i administració que comporten i han d’incloure en el 
contracte d’alienació les condicions i fórmules de control de 
caràcter administratiu respecte de la finalitat i ús que a 
l’espècimen se li hagi de donar per part de l’adjudicatari, i 
que l’Administració pugui discrecionalment considerar més 
convenients.

3. Els espècimens objecte d’alienació no poden retor-
nar a la persona física o jurídica a la qual es van incautar o 
que hagi participat en la infracció, ni tan sols en cessions o 
vendes posteriors a l’alienació.

4. Els espècimens alienats es consideren a tots els
efectes com si s’haguessin adquirit legalment. L’import 
de l’alienació, deduïdes les despeses ocasionades, s’ha 
d’ingressar en el Tresor Públic.

5. Els espècimens de les espècies decomissades inclo-
ses a l’apèndix I del Conveni CITES o a l’annex A del Regla-
ment (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 
1996, no són alienables i queden a disposició de la Secretaria 
General de Comerç Exterior.

No obstant això, la Secretaria General de Comerç Exte-
rior ha de valorar en cada cas la conveniència d’alienació de 
la descendència dels espècimens a què es refereix aquest 
apartat.

Article 11. Comís d’espècimens CITES per altres administra-
cions públiques.

Quan es decomissi un espècimen com a conseqüència 
de l’actuació duta a terme per altres administracions públi-
ques en l’exercici de les seves competències sobre medi 
ambient, i constitueixi una infracció al que disposa el Regla-
ment (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 
1996, i al Conveni CITES, s’ha de confiar a una autoritat admi-
nistrativa CITES de conformitat amb el que estableixen 
l’article 8.4 del Conveni CITES i l’article 16.1 del Reglament 
(CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre de 1996, 
que ha d’adoptar les mesures oportunes de conformitat amb 
el que preveu aquest Reial decret.

Article 12. Intercanvi i subministrament d’informació.

L’Administració de l’Estat i les altres administracions 
públiques amb competències mediambientals sobre flora i 

fauna silvestre s’han d’intercanviar la informació necessària 
per assegurar la millor aplicació del Conveni CITES i del 
Reglament (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desem-
bre de 1996, d’acord amb les normes generals de procedi-
ment que preveuen la col·laboració i el subministrament 
d’informació entre administracions públiques.

Disposició addicional única. Convenis de col·laboració amb 
altres administracions públiques i amb institucions públi-
ques i privades.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç promou la 
subscripció de convenis de col·laboració amb les administra-
cions autonòmiques per a la creació, designació i gestió dels 
centres de rescat necessaris.

Així mateix, la Secretaria General de Comerç Exterior pot 
subscriure convenis de col·laboració amb entitats publiques 
o privades especialitzades i, en particular, amb institucions 
zoològiques, jardins botànics, aquaris, centres d’investigació 
científica o pedagògica o institucions protectores d’animals i 
plantes per al dipòsit, custòdia, cura, conservació i manteni-
ment d’espècimens CITES decomissats o no.

Disposició transitòria única. Allotjament d’espècimens 
CITES incautats.

Tots els espècimens CITES vius incautats en el territori 
nacional, inclosos els que hagin estat decomissats abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, han de ser allotjats 
en centres de rescat en un termini de vint-i-quatre mesos a 
partir d’aquesta data.

Així mateix, les persones físiques o jurídiques que tin-
guin al seu càrrec espècimens CITES intervinguts abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret han de sol·licitar dins 
dels sis mesos següents la inscripció en el Registre que esta-
bleix l’article 4.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara del que esta-
bleix l’article 149.1.10 del Text constitucional que atribueix a 
l’Estat competència exclusiva en matèria de règim duaner i 
aranzelari i comerç exterior.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

S’autoritzen els ministres d’Economia i Hisenda, de Medi 
Ambient i d’Indústria, Turisme i Comerç per adoptar les 
mesures necessàries, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, per al desplegament i l’execució del present 
Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
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