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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
4675 Reial decret 216/2019, de 29 de març, pel qual s’aprova la llista d’espècies 

exòtiques invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica de les illes 
Canàries i pel qual es modifica el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, per 
qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

I

Les espècies exòtiques invasores representen una de les principals amenaces per a la 
biodiversitat i els serveis associats dels ecosistemes, especialment en àmbits 
geogràficament i evolutivament aïllats, com són les illes. Els riscos que aquestes espècies 
suposen per a la biodiversitat es poden intensificar a causa de l’augment del comerç 
global, el transport, el turisme i el canvi climàtic.

La Unió Europea, com a part en el Conveni sobre la diversitat biològica, aprovat 
mitjançant la Decisió 93/626/CEE del Consell, de 25 d’octubre de 1993, relativa a la 
subscripció del Conveni sobre la diversitat biològica, està vinculada pel que disposa l’article 
8, lletra h), del Conveni, d’acord amb el qual cada part contractant, en la mesura del 
possible i segons sigui procedent, «ha d’impedir que s’introdueixin, ha de controlar o 
erradicar les espècies exòtiques que amenacin ecosistemes, hàbitats o espècies».

En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació dels ocells silvestres, 
estableix, a l’article 11, que els estats membres han de vetllar per evitar que la introducció 
eventual d’espècies d’ocells que no visquin normalment en estat salvatge al territori 
europeu perjudiqui la fauna i la flora locals. Per la seva banda, la Directiva 92/43/CEE del 
Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres, estableix, a l’article 22, que els estats membres han de garantir 
que la introducció intencionada a la natura d’una espècie que no sigui autòctona del seu 
territori es reguli de manera que no perjudiqui la fauna i la flora silvestres autòctones ni els 
seus hàbitats naturals a la seva zona de distribució natural i, si ho consideren necessari, 
han de prohibir aquesta introducció.

En aquest context, es va aprovar la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat, que estableix a l’article 54 que l’Administració General de 
l’Estat ha de prohibir la importació o la introducció 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. I a l’article 64 regula el Catàleg 
espanyol d’espècies exòtiques invasores, en el qual s’han d’incloure totes les espècies i 
subespècies exòtiques invasores que constitueixin una amenaça greu per a les espècies 
autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, l’agronomia o per als recursos econòmics 
associats a l’ús del patrimoni natural.

En desplegament del precepte esmentat, es va aprovar el Reial decret 1628/2011, de 
14 de novembre, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores, que posteriorment va ser substituït pel Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel 
qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, que té per objecte 
regular els procediments d’inclusió o exclusió d’espècies al catàleg, així com les mesures 
necessàries per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i per al seu control 
i possible erradicació.

Posteriorment, l’any 2014, la Unió Europea va aprovar el 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. L’article 3.7 
d’aquest Reglament defineix la introducció com «el moviment, com a conseqüència de la 
intervenció humana, d’una espècie fora de la seva àrea de distribució natural».
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Aquest Reglament s’ha desplegat a través del Reglament d’execució (UE) núm. 
2016/1141 de la Comissió, de 13 de juliol de 2016, pel qual s’adopta una llista d’espècies 
exòtiques invasores preocupants per a la Unió, modificat posteriorment pel Reglament 
d’execució (UE) núm. 2017/1263 de la Comissió, de 12 de juliol de 2017, pel qual 
s’actualitza la llista d’espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió.

El Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 
d’octubre de 20, estableix, en el seu considerant 15, que la prevenció és, en general, més 
desitjable i rendible, des del punt de vista ecològic, que la reacció després del succés, per 
la qual cosa se li ha d’atorgar una prioritat especial. Per tant, a la Llista de la Unió s’han 
d’incloure de manera prioritària les espècies exòtiques invasores que encara no estan 
presents al territori de la Unió o que es troben en una fase inicial d’invasió, així com les 
espècies exòtiques invasores que poden arribar a tenir els efectes adversos més 
importants. Atès que es poden introduir constantment noves espècies exòtiques invasores 
a la Unió i les espècies exòtiques que ja estan presents s’estan propagant i estan ampliant 
la seva àrea de distribució, és necessari garantir que la Llista de la Unió es revisi 
constantment i es mantingui actualitzada. Aquest criteri, evidentment, també s’ha d’aplicar 
en el cas de les llistes d’espècies exòtiques invasores preocupants per a les regions 
ultraperifèriques.

L’article 6 del Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 
22 d’octubre, conté disposicions específiques per a les regions ultraperifèriques. En primer 
lloc, l’article 6.1 assenyala que les espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió 
no estan subjectes a determinades disposicions del Reglament, com són l’article 7 o els 
articles 13 al 20, a les regions ultraperifèriques.

En segon lloc, l’article 6.2 estableix que cada Estat membre que tingui regions 
ultraperifèriques ha d’adoptar, per a cadascuna d’aquestes regions, una llista d’espècies 
exòtiques invasores preocupants, amb la consulta prèvia de les regions esmentades.

Finalment, l’article 6.3 afegeix que, pel que fa a les espècies exòtiques invasores 
incloses a les llistes d’espècies exòtiques invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica, 
els estats membres poden aplicar mesures com les que preveuen els articles 7 a 9, 13 a 17, 
19 i 20, segons correspongui, a les regions ultraperifèriques corresponents. Aquestes 
mesures són compatibles amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) i 
s’han de notificar a la Comissió de conformitat amb el dret de la Unió.

En aquest context, i tenint en compte que l’1 de gener de 2015 va entrar en vigor 
l’esmentat Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 
d’octubre de 2014, 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, s’incorpora 
l’article 64 bis a l’efecte de reforçar la seva observança en la gestió de les espècies 
exòtiques invasores preocupants per a la Unió.

Així, l’article 64 bis de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, preveu que la gestió de les 
espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió s’ha de fer de conformitat amb el 
que disposa el 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, i que l’incompliment de les obligacions previstes en aquest 
Reglament comporta la imposició de les sancions respectives que preveu el títol VI de la 
Llei esmentada.

Per tot això, en compliment del que disposa l’article 64 bis de la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre, i l’article 6 del Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 22 d’octubre, s’adopta aquest Reial decret, que aprova la llista d’espècies 
exòtiques invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica de les illes Canàries, 
elaborada amb la consulta prèvia de la Comunitat Autònoma de Canàries, i preveu que per 
a les espècies incloses a la llista esmentada s’han d’aplicar les mesures que preveuen els 
articles 7 a 9, 13 a 17, 19 i 20 del Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 22 d’octubre.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77  Dissabte 30 de març de 2019  Secc. I. Pàg. 3

II

Aquest Reial decret s’estructura en cinc capítols, dues disposicions transitòries, quatre 
disposicions finals i un annex.

El capítol I conté un únic article pel qual s’aprova la llista d’espècies exòtiques 
invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica de les illes Canàries, que s’enumeren 
a l’annex.

El capítol II regula les mesures de prevenció que s’han d’aplicar a les espècies incloses 
a la llista esmentada d’exòtiques invasores preocupants. En concret, l’article 2 enumera les 
restriccions generals que els són aplicables per prevenir-ne la introducció i la propagació en 
el medi natural de les illes Canàries. Els articles 3 i 4 estableixen un sistema de permisos i 
autoritzacions que exceptuen les restriccions contingudes a l’article 2, en determinats 
supòsits d’utilització de les espècies declarades com a preocupants o dels productes que 
se’n deriven, per a finalitats d’interès general com ara les de recerca, conservació o 
aplicació a millores de la salut humana. L’article 5 preveu l’aprovació de plans d’acció sobre 
les vies d’introducció d’espècies exòtiques invasores a les illes Canàries.

El capítol III estableix diversos sistemes per a la detecció primerenca i l’erradicació 
ràpida de les espècies exòtiques invasores preocupants que es puguin arribar a introduir 
a les illes Canàries. En concret, l’article 6 preveu un sistema de vigilància de les 
administracions competents sobre les espècies esmentades, l’article 7 arbitra una sèrie de 
mecanismes per dur a terme controls oficials sobre aquestes, l’article 8 regula els mitjans 
de notificació aplicables en el cas de detecció primerenca de la seva presència a les illes 
Canàries i l’article 9, els instruments per a la seva erradicació ràpida.

El capítol IV regula les mesures de gestió aplicables en el cas d’espècies exòtiques 
invasores que estiguin ja àmpliament propagades. En particular, l’article 10 estableix els 
mitjans i els criteris de gestió idonis per evitar, en tot el que sigui possible, afeccions a la 
biodiversitat i als serveis associats als ecosistemes afectats i l’article 11 les mesures que, 
si s’escau, caldria aplicar per a la reparació d’ecosistemes ja danyats com a conseqüència 
de la propagació esmentada.

El capítol V estableix el règim sancionador aplicable a les infraccions del que disposa 
aquest Reial decret.

El text conté també dues disposicions transitòries per regular la situació dels qui, abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta norma, siguin, respectivament, propietaris d’espècies 
exòtiques invasores o titulars de reserves comercials sobre aquestes a les illes Canàries.

Així mateix, mitjançant la disposició final primera es modifica el Reial decret 630/2013, 
de 2 d’agost, per tal d’adaptar-lo al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en particular, al que 
disposa el seu article 24, que preveu l’efecte desestimatori del silenci administratiu en els 
procediments que impliquin l’exercici d’activitats que puguin danyar el medi ambient, com 
és el cas dels procediments que es regulen al Reial decret 630/2013, de 2 d’agost.

Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei esmentada i amb el principi general 
de precaució, que informa tot l’ordenament jurídic en matèria de medi ambient, se 
substitueix l’efecte estimatori que preveu per al silenci administratiu l’actual article 5.3 del 
Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, per un efecte general desestimatori. La resta de 
modificacions dels articles 5 i 7 tenen per objecte adaptar la redacció dels preceptes 
esmentats al que disposa la Llei 42/2007, de 13 de desembre, en la redacció que en fa la 
Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica, i en particular sobre els efectes 
de la inclusió d’una espècie al Catàleg d’espècies exòtiques invasores.

Així mateix, es modifica la disposició transitòria quarta del Reial decret referent a 
animals de companyia, animals de companyia exòtics o domèstics i animals silvestres en 
parcs zoològics, amb l’objecte d’ampliar, a dos anys, el termini en que s’ha d’informar 
sobre la possessió d’espècies del catàleg a les autoritats competents de les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. Aquesta modificació es deu al fet que, obtinguda 
l’experiència en l’aplicació del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, es va comprovar que el 
termini d’un any és massa escàs i, amb vista a la inclusió de noves espècies, és convenient 
ampliar-lo. Finalment, es modifica l’annex del Reial decret, amb la finalitat d’actualitzar el 
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Catàleg d’espècies exòtiques invasores, un cop seguit el procediment establert 
reglamentàriament.

Finalment, les disposicions finals segona, tercera i quarta regulen, respectivament, el 
títol competencial, l’habilitació per a l’adaptació futura d’aquest text als canvis en la 
regulació europea o internacional i l’entrada en vigor de la norma.

III

En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha seguit el procediment que estableix la Llei 
50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i s’ha sotmès el projecte al tràmit de participació 
pública que estableix l’article 16 en connexió amb l’article 18.1.h) 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). Així mateix, aquest Reial decret ha rebut l’informe favorable de la Comissió 
Estatal per al Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i del Consell Estatal per al Patrimoni 
Natural i de la Biodiversitat.

La norma s’adequa així mateix als principis de bona regulació que preveu l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Més concretament, s’adapta als principis de necessitat, 
atès que té per objecte complir el manament imperatiu dirigit als estats membres amb 
regions ultraperifèriques, contingut a l’article 6 del Reglament (UE) núm. 1143/2014 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre, i d’eficiència, atès que s’atorga prioritat 
al criteri preventiu amb la regulació de mesures respecte d’espècies exòtiques 
potencialment invasores però encara no introduïdes al medi natural o amb una presència 
molt puntual, ja que amb això s’aconsegueix una rendibilitat cost-benefici millor i, en 
definitiva, una eficàcia superior en la prevenció dels danys futurs que podrien ocasionar.

Són també evidents les raons d’interès general en què es fonamenta la norma ja que, 
com s’ha indicat, el seu objectiu principal és prevenir danys ambientals derivats de les 
espècies exòtiques invasores esmentades. S’ha observat igualment el principi de 
proporcionalitat ja que el conjunt de mesures previstes són les que recull expressament 
l’esmentat Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 
d’octubre, per prevenir danys al medi ambient abans fins i tot que s’arribin a produir, per la 
qual cosa no cal parlar estrictament de restricció de drets existents.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.23a de la Constitució 
espanyola, 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.

L’habilitació per dur a terme aquest desplegament reglamentari està continguda a la 
disposició final vuitena de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, que faculta el Govern, en 
l’àmbit de les seves competències, per dictar les disposicions necessàries per al 
desplegament de la Llei.

En virtut d’això, a proposta de la ministra per a la Transició Ecològica, 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 29 de març de 2019,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Llista d’espècies exòtiques invasores preocupants de les illes Canàries

Article 1. Aprovació de la llista d’espècies exòtiques invasores preocupants per a la regió 
ultraperifèrica de les illes Canàries.

De conformitat amb el que estableix l’article 6.2 del Reglament (UE) núm. 1143/2014 
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la 
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gestió de la introducció i la propagació d’espècies exòtiques invasores, s’aprova la llista 
d’espècies exòtiques invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica de les illes 
Canàries, que figura com a annex a aquest Reial decret.

CAPÍTOL II

Mesures de prevenció

Article 2. Restriccions sobre les espècies exòtiques invasores preocupants per a la regió 
ultraperifèrica de les illes Canàries.

1. Les espècies incloses a la llista d’espècies exòtiques invasores preocupants per a 
la regió ultraperifèrica de les illes Canàries no es poden, de manera intencionada:

a) Introduir al territori de les illes Canàries, inclòs el seu trànsit sota supervisió 
duanera.

b) Mantenir, ni tan sols en espais confinats.
c) Criar, ni tan sols en espais confinats.
d) Transportar amb procedència o destinació a les illes Canàries ni dins del seu 

territori, excepte si el transport té per destinació les instal·lacions per dur-ne a terme 
l’erradicació.

e) Introduir al mercat.
f) Utilitzar o intercanviar.
g) Posar en situació de poder-se reproduir, criar o cultivar, ni tan sols en espais 

confinats.
h) Alliberar al medi ambient.

2. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’adoptar totes les mesures necessàries per 
prevenir la introducció o la propagació no intencionada d’espècies exòtiques invasores 
preocupants per a les illes Canàries, inclosa, si s’escau, la introducció o la propagació per 
negligència greu.

Article 3. Permisos per a la recerca o la conservació ex situ.

1. Com a excepció a les restriccions que recull l’article 2.1, lletres a), b), c), d), f) i g), 
l’Administració General de l’Estat o la Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus 
àmbits de competències respectius, poden atorgar permisos per dur a terme recerques o 
conservacions ex situ amb espècies exòtiques invasores preocupants per a les illes 
Canàries.

Quan l’ús de productes derivats d’espècies exòtiques invasores preocupants per a les 
illes Canàries sigui imprescindible per aconseguir avenços en matèria de salut humana, 
aquests permisos també poden incloure la seva producció amb finalitats científiques i l’ús 
medicinal subsegüent.

2. Els permisos que estableix l’apartat anterior han de preveure les condicions 
següents:

a) L’espècie exòtica invasora s’ha de conservar i manipular en espais confinats en les 
condicions que preveu l’apartat 3. El permís no es pot atorgar per a un nombre d’espècies 
o exemplars que superi la capacitat de l’espai confinat.

b) L’activitat l’ha de dur a terme el personal degudament qualificat de conformitat amb 
la normativa vigent.

c) El transport d’anada i tornada a l’espai confinat s’ha d’efectuar en condicions que 
excloguin l’escapada de l’espècie exòtica invasora.

d) En el cas d’espècies animals, han d’estar marcades o, si s’escau, identificades 
amb qualsevol altre mètode efectiu que no causi dolor, angoixa ni patiment, que siguin 
evitables.
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e) El risc d’escapada, propagació o eliminació s’ha de gestionar de manera eficaç, 
tenint en compte la identitat, la biologia i els mitjans de dispersió de l’espècie, l’activitat i 
l’espai confinat previstos, així com la interacció amb el medi ambient i els altres factors que 
siguin pertinents.

f) El sol·licitant del permís ha de dissenyar un sistema de vigilància constant i un pla 
de contingències per atendre una possible escapada o propagació, inclòs un pla 
d’erradicació. El pla de contingències l’ha d’aprovar l’autoritat que atorgui el permís i el 
permís ha d’incloure les restriccions que siguin necessàries per mitigar el risc d’escapada 
o propagació de l’espècie en qüestió. Si s’esdevé una escapada o una propagació, el pla 
de contingències s’ha d’aplicar de manera immediata i el permís es pot retirar de manera 
temporal o definitiva.

El permís ha d’acompanyar les espècies exòtiques invasores a què es refereix en tot 
moment quan aquestes espècies es mantinguin, es portin o es transportin dins de les illes 
Canàries.

3. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, es considera que els exemplars es 
conserven en espais confinats si es compleixen les condicions següents:

a) Estan físicament aïllats i no poden escapar, no es poden propagar ni poden ser 
traslladats per persones no autoritzades dels espais en què es conserven.

b) Hi ha protocols de neteja, gestió dels residus i manteniment que garanteixen que 
cap exemplar ni cap part reproduïble pugui escapar, es pugui propagar ni pugui ser 
traslladat per persones no autoritzades.

c) El trasllat dels exemplars des dels espais, el seu rebuig, destrucció o eliminació de 
manera no cruel s’ha de dur a terme de manera que n’exclogui la propagació o la 
reproducció fora dels espais.

4. En sol·licitar un permís per a la recerca o la conservació ex situ d’una espècie 
exòtica invasora, el sol·licitant ha d’aportar tota la documentació i les proves necessàries 
que permetin a l’autoritat competent avaluar si es compleixen les condicions que 
estableixen els apartats 2 i 3.

5. El permís pot ser retirat per les autoritats competents, de manera temporal o 
definitiva, en qualsevol moment si es produeixen esdeveniments imprevistos amb efectes 
adversos sobre la biodiversitat o els serveis dels ecosistemes associats. Qualsevol retirada 
de permís s’ha de motivar degudament amb arguments científics i, en cas que no es 
disposi d’informació científica suficient, al·legant el principi de precaució i tenint en compte 
degudament la normativa vigent.

6. L’Administració General de l’Estat o la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’adjuntar al permís atorgat un document 
que compleixi els requisits del Reglament d’execució (UE) núm. 2016/145 de la Comissió, 
de 4 de febrer de 2016, pel qual s’adopta el format del document que ha de servir de prova 
per al permís expedit per les autoritats dels estats membres que permeti als establiments 
dur a terme certes activitats sobre les espècies exòtiques invasores preocupants per a la 
Unió de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 22 d’octubre.

7. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’efectuar les inspeccions oportunes a fi 
d’assegurar que els establiments compleixen les condicions establertes als permisos 
atorgats.

Article 4. Autoritzacions per a altres actuacions.

1. En casos excepcionals, per motius imperiosos d’interès públic, inclosos els de 
naturalesa social o econòmica, l’Administració General de l’Estat o la Comunitat Autònoma 
de Canàries, en els seus àmbits de competències respectius, poden atorgar permisos per 
facultar els establiments, amb l’autorització prèvia de la Comissió Europea, d’acord amb el 
procediment que estableix l’article 9 i sota les condicions que assenyala l’article 8.2 i 3 del 
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Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre, per 
dur a terme activitats diferents de les que preveu l’article 3.1.

2. L’Administració General de l’Estat o la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han de presentar les sol·licituds d’autorització 
davant la Comissió Europea. Aquestes sol·licituds han d’incloure el contingut següent:

a) Nom i adreça de l’establiment o grups d’establiments que sol·liciten l’autorització.
b) Nom científic i comú de l’espècie exòtica invasora preocupant per a les illes 

Canàries respecte de la qual se sol·licita l’autorització.
c) Codi de la nomenclatura combinada prevista al Reglament (CEE) núm. 2658/87 

del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a 
l’aranzel duaner comú.

d) Nombre o volum d’exemplars en qüestió.
e) Motius de l’autorització sol·licitada.
f) Descripció detallada de les mesures previstes per garantir que no sigui possible 

l’escapada o la propagació de l’espècie exòtica invasora preocupant per a les illes Canàries 
des de les instal·lacions de l’espai confinat en què s’hagi de mantenir i manipular, així com 
de les mesures que permetin garantir que qualsevol transport de l’espècie que sigui 
necessari s’efectuï en condicions que n’excloguin l’escapada.

g) Avaluació del risc d’escapada de l’espècie exòtica invasora preocupant per a les 
illes Canàries respecte de la qual s’hagi sol·licitat l’autorització, acompanyada d’una 
descripció de les mesures que s’hagin d’implantar per mitigar els riscos esmentats.

h) Descripció del sistema de vigilància i del pla de contingències previstos per posar 
remei a possibles escapades o propagacions, inclòs un pla d’erradicació quan sigui 
necessari.

i) Descripció de la normativa aplicable als establiments esmentats.

Article 5. Plans d’acció sobre les vies d’introducció de les espècies exòtiques invasores.

1. En un termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’efectuar una anàlisi exhaustiva de les vies 
d’introducció i propagació no intencionades d’espècies exòtiques invasores preocupants 
per a les illes Canàries, almenys pel que fa al territori d’aquestes illes, així com a les seves 
aigües marines, i han d’identificar les vies que requereixin una actuació prioritària («vies 
prioritàries»), per raó del volum de les espècies o del dany que puguin causar les espècies 
que penetrin a les illes Canàries per aquestes vies.

2. En un termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus àmbits 
de competències respectius, han d’aprovar un únic pla d’acció o una sèrie de plans d’acció 
per abordar les vies d’introducció prioritàries que hagin identificat d’acord amb l’apartat 
anterior. Els plans d’acció han d’incloure calendaris d’execució i han de descriure les 
mesures que cal adoptar i, si s’escau, les accions voluntàries i els codis de bones 
pràctiques que correspongui aplicar a les vies prioritàries per prevenir la introducció i la 
propagació no intencionades d’espècies exòtiques invasores a les illes Canàries.

3. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’assegurar la coordinació per tal d’establir 
un pla d’acció únic o una sèrie de plans d’acció coordinats amb altres estats membres de 
la Unió Europea. Si no s’estableixen aquests plans d’acció, l’Administració General de 
l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus àmbits de competències 
respectius, han d’aprovar plans d’acció per al territori de les illes Canàries.

4. Els plans d’acció han d’incloure, en particular, mesures basades en una anàlisi de 
costos i beneficis, a fi de:

a) Conscienciar la ciutadania sobre el problema.
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b) Reduir al màxim la contaminació produïda per exemplars d’espècies exòtiques 
invasores en els béns, els productes, els vehicles i l’equipament, incloses mesures que 
s’ocupin del transport d’espècies exòtiques invasores procedents de tercers països.

c) Garantir controls adequats a les fronteres de la Unió, diferents dels controls oficials 
que preveu l’article 7.

5. Els plans d’acció aprovats de conformitat amb l’apartat 2 s’han de comunicar 
sense demora a la Comissió Europea.

6. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han de revisar els plans d’acció aprovats 
almenys cada sis anys i els han de comunicar a la Comissió Europea sense demora.

CAPÍTOL III

Detecció primerenca i erradicació ràpida

Article 6. Sistema de vigilància de les espècies exòtiques invasores preocupants per a 
les illes Canàries.

1. En un termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’establir un sistema de vigilància de les 
espècies exòtiques invasores preocupants per a les illes Canàries, o l’han d’incloure en el 
seu sistema vigent, que recopili i registri dades sobre la incidència en el medi ambient de 
les espècies exòtiques invasores, mitjançant la inspecció, el seguiment o altres 
procediments destinats a prevenir la propagació d’espècies exòtiques invasores a les illes 
Canàries.

2. El sistema de vigilància:

a) Ha de comprendre el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries, incloses les 
aigües marines territorials, per determinar la presència i la distribució de noves espècies 
exòtiques invasores preocupants per a les illes Canàries, així com de les ja establertes.

b) Ha de ser prou dinàmic per detectar ràpidament l’aparició, al territori de la 
Comunitat Autònoma de Canàries, de qualsevol espècie exòtica invasora preocupant per 
a les illes Canàries la presència de la qual sigui desconeguda prèviament.

c) S’ha de basar en les disposicions pertinents d’avaluació i seguiment establertes en 
el dret de la Unió o previstes en acords internacionals, ha de ser compatible amb aquestes, 
ha d’evitar duplicitats respecte d’aquestes i ha d’utilitzar la informació facilitada pels 
sistemes vigents de vigilància i seguiment previstos a l’article 11 de la Directiva 92/43/CEE 
del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres, l’article 8 de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en 
l’àmbit de la política d’aigües, i l’article 11 de la Directiva 2008/56/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, per la qual s’estableix un marc d’acció 
comunitària per a la política del medi marí (Directiva marc sobre l’estratègia marina).

d) Ha de tenir en compte, en la mesura del possible, els efectes i els aspectes 
transfronterers pertinents.

Article 7. Controls oficials.

1. En un termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
l’Administració General de l’Estat, respecte de les operacions de comerç exterior, i la 
Comunitat Autònoma de Canàries, respecte de les operacions dins de la Unió Europea, 
d’acord amb els seus àmbits de competències respectius en matèria de control duaner, 
han de dur a terme els controls oficials que siguin necessaris que preveuen el Reglament 
(CE) núm. 2017/265 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, i el Reial decret 
630/2013, de 2 d’agost, a fi d’evitar la introducció intencionada a les illes Canàries 
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d’espècies exòtiques invasores preocupants per a les illes Canàries. Aquests controls 
oficials s’han d’aplicar a les categories de productes corresponents als codis de la 
nomenclatura combinada d’acord amb el Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 
23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner 
comú, al qual remet l’article 4.5 del Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 22 d’octubre.

2. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’efectuar els controls adequats, basats en 
una avaluació de riscos, dels productes que esmenta l’apartat 1 i han de comprovar que:

a) No constin a la llista d’espècies exòtiques invasores preocupants per a la regió 
ultraperifèrica de les illes Canàries, o

b) Tinguin un permís vàlid d’acord amb el que preveu l’article 3.

3. Els controls oficials consistents en controls de documentació, d’identitat o físics 
s’han d’efectuar en el moment en què els productes que esmenta l’apartat 1 s’introdueixin 
a les illes Canàries. L’Administració General de l’Estat, respecte de les operacions de 
comerç exterior, i la Comunitat Autònoma de Canàries, respecte de les operacions dins de 
la Unió Europea, han de conferir la responsabilitat d’efectuar els controls a què es refereix 
l’apartat 2 a les autoritats competents encarregades de fer-los, d’acord amb el que 
preveuen l’article 4 del Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació 
del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut 
animal i benestar dels animals, i les directives 91/496/CEE del Consell, de 15 de juliol de 
1991, per la qual s’estableixen els principis relatius a l’organització de controls veterinaris 
dels animals que s’introdueixin a la Comunitat procedents de països tercers i per la qual es 
modifiquen les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE i 90/675/CEE, i 97/78/CE del Consell, 
de 18 de desembre de 1997, per la qual s’estableixen els principis relatius a l’organització 
de controls veterinaris dels productes que s’introdueixin a la Comunitat procedents de 
països tercers, o, en els punts d’entrada, d’acord amb el que preveu l’article 2, apartat 1, 
lletra g), de la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les 
mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, 
respecte de les categories de productes a què es refereix l’apartat 1.

4. L’autorització d’un despatx de lliure pràctica, de trànsit, de dipòsit duaner, de zona 
franca, d’importació temporal, de destinació final o de perfeccionament actiu està 
condicionada a l’acreditació prèvia davant l’autoritat duanera, per mitjans electrònics, de 
l’existència d’algun dels documents següents, segons sigui procedent:

a) El certificat de les autoritats veterinàries o fitosanitàries, segons sigui procedent, 
previst per al control a l’entrada de productes procedents de països tercers en el marc del 
dret de la Unió degudament formalitzat a què es refereix l’apartat 3, en què s’acrediti que 
es compleixen les condicions a què es refereix l’apartat 2.

b) Els permisos i els certificats que el Servei d’Inspecció de les Direccions Territorials 
i Provincials de Comerç de la Secretaria d’Estat de Comerç expedeixen de conformitat 
amb el que preveuen els articles 4 i 5 del Reial decret 1739/1997, de 20 de novembre, 
sobre mesures d’aplicació del Conveni sobre comerç internacional d’espècies amenaçades 
de fauna i flora silvestres (CITIS), 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 la flora silvestres mitjançant el control del seu comerç.

5. Si els controls determinen un incompliment del que preveu aquest Reial decret:

a) Les autoritats duaneres no han d’autoritzar el règim sol·licitat, i han d’assabentar 
l’autoritat competent dels possibles incompliments de la normativa d’aquest Reial decret.

b) Les autoritats competents a què es refereix l’apartat 3 han de confiscar els 
productes.
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Si els productes es confisquen, s’han de confiar a l’autoritat competent responsable 
d’aplicar aquest Reial decret. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma 
de Canàries, en els seus àmbits de competències respectius, poden delegar funcions 
específiques en altres autoritats.

6. Els costos generats mentre es duu a terme la verificació i els que es derivin de 
qualsevol incompliment són a càrrec de la persona que ha dut els béns a les illes Canàries, 
tret que l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, determinin una altra cosa.

7. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’establir procediments per garantir 
l’intercanvi oportú d’informació, així com la coordinació i la cooperació entre totes les 
autoritats implicades perquè les verificacions que esmenta l’apartat 2 s’efectuïn de manera 
eficaç i eficient.

8. L’Administració General de l’Estat juntament amb la Comunitat Autònoma de 
Canàries, de manera coordinada, han de desenvolupar orientacions i programes de 
formació per facilitar la identificació i la detecció de les espècies exòtiques invasores 
preocupants per a les illes Canàries i la pràctica de controls eficients i eficaços.

9. Quan s’hagin atorgat permisos d’acord amb l’article 3, s’ha de fer referència, en la 
declaració duanera o en les notificacions pertinents a l’entitat fronterera, al permís vàlid 
que cobreixi els productes declarats.

Article 8. Notificacions de detecció primerenca.

1. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han de fer ús del sistema de vigilància que 
estableix l’article 6 i de la informació recopilada en els controls oficials que preveu l’article 
7 per confirmar la detecció primerenca de la introducció o la presència d’espècies exòtiques 
invasores preocupants per a les illes Canàries.

2. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han de notificar per escrit i sense demora a la 
Comissió Europea la detecció primerenca de la presència o la introducció d’espècies 
exòtiques invasores preocupants per a les illes Canàries i han d’informar els altres estats 
membres, en particular:

a) sobre l’aparició al seu territori de qualsevol espècie inclosa a la llista de les illes 
Canàries, la presència de la qual al seu territori es desconegués abans.

b) de la reaparició al seu territori de qualsevol espècie inclosa a la llista de les illes 
Canàries, després d’haver-la donada per erradicada.

Article 9. Erradicació ràpida en una fase inicial d’invasió.

1. En un termini de tres mesos després de la notificació de la detecció primerenca 
que esmenta l’article anterior, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma 
de Canàries, en els seus àmbits de competències respectius, han d’aplicar mesures 
d’erradicació i les han de notificar a la Comissió Europea, a més d’informar els altres estats 
membres.

2. En aplicar les mesures d’erradicació, l’Administració General de l’Estat i la 
Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus àmbits de competències respectius, s’han 
d’assegurar que els mètodes utilitzats siguin eficaços per aconseguir l’eliminació completa 
i permanent de la població de l’espècie exòtica invasora en qüestió, tenint en compte 
degudament que no afectin la salut humana i el medi ambient, especialment les espècies 
a les quals no es dirigeixin les mesures i els seus hàbitats, i amb la garantia que no es 
causi als animals cap dolor, angoixa o patiment evitables.

3. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han de supervisar l’eficàcia de l’erradicació i 
poden utilitzar a aquest efecte el sistema de vigilància que preveu l’article 6. Quan 
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s’exerceixi la supervisió, també s’han d’avaluar els efectes en les espècies a les quals no 
es dirigeixin les mesures, segons sigui procedent.

4. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’informar la Comissió Europea sobre 
l’eficàcia de les mesures adoptades i li han de notificar el moment en què s’hagi erradicat 
una població d’una espècie exòtica invasora preocupant per a les illes Canàries. Han de 
facilitar així mateix aquesta informació a altres estats membres.

CAPÍTOL IV

Gestió d’espècies exòtiques invasores àmpliament propagades

Article 10. Mesures de gestió.

1. Dins dels divuit mesos a comptar del fet que una espècie exòtica invasora s’hagi 
inclòs a la llista de les illes Canàries, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat 
Autònoma de Canàries, en els seus àmbits de competències respectius, han de posar en 
marxa mesures eficaces de gestió respecte de les espècies exòtiques invasores 
preocupants per a les illes Canàries que hagin comprovat que estan àmpliament 
propagades pel seu territori, de manera que es redueixin al màxim els seus efectes 
negatius sobre la biodiversitat i els serveis associats dels ecosistemes i, si s’escau, sobre 
la salut humana i l’economia. Aquestes mesures de gestió han de ser proporcionals a 
l’impacte en el medi ambient i apropiades a les circumstàncies específiques de la 
Comunitat Autònoma de Canàries, s’han de basar en una anàlisi de costos i beneficis i han 
d’incloure a més, en la mesura del possible, les mesures reparadores a què es refereix 
l’article 11. Se’ls ha de donar prioritat sobre la base d’una avaluació dels riscos i de la seva 
rendibilitat.

2. Les mesures de gestió han de comprendre accions físiques, químiques o 
biològiques, letals o no letals, destinades a l’erradicació, el control poblacional o la 
contenció d’una població d’una espècie exòtica invasora. Si s’escau, les mesures de gestió 
han d’incloure accions aplicades a l’ecosistema de recepció, destinades a augmentar la 
seva resistència davant d’invasions presents i futures. L’ús comercial d’espècies exòtiques 
invasores ja establertes es pot permetre temporalment com a part de les mesures de 
gestió destinades a l’erradicació, el control poblacional o la contenció d’aquestes espècies, 
sobre la base d’una justificació estricta i sempre que s’hagin establert tots els controls 
adequats a fi d’evitar qualsevol propagació ulterior.

3. En aplicar mesures de gestió i seleccionar els mètodes que s’hagin d’utilitzar, 
l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus àmbits 
de competències respectius, han de vetllar perquè es tingui en compte degudament la 
salut humana i el medi ambient, especialment les espècies a les quals no es dirigeixin les 
mesures i els seus hàbitats, i s’han d’assegurar que, quan aquestes es dirigeixin a animals, 
no se’ls causi cap dolor, angoixa o patiment evitables, sense comprometre per això 
l’eficàcia de les mesures de gestió.

4. El sistema de vigilància que disposa l’article 6 s’ha de dissenyar i utilitzar per 
supervisar l’eficàcia de l’erradicació, el control poblacional o les mesures de contenció per 
reduir al màxim els efectes sobre la biodiversitat, en els serveis associats dels ecosistemes 
i, si s’escau, sobre la salut humana i l’economia. Quan s’exerceixi la supervisió, també 
s’han d’avaluar els efectes en les espècies a les quals no es dirigeixin les mesures, segons 
sigui procedent.

5. En cas que hi hagi un risc significatiu que una espècie exòtica invasora preocupant 
per a les illes Canàries es propagui a un altre Estat membre en què l’espècie estigui 
present, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, ho han de notificar immediatament als altres 
estats membres i a la Comissió Europea i, si s’escau, han d’establir mesures de gestió 
acordades conjuntament amb els altres estats membres afectats. Quan tercers països 
també es puguin veure afectats per la propagació, l’Administració General de l’Estat i la 
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Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus àmbits de competències respectius, s’han 
d’esforçar per informar els tercers països afectats.

Article 11. Reparació d’ecosistemes danyats.

1. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’executar mesures de reparació apropiades 
per ajudar a la recuperació d’un ecosistema que s’hagi vist degradat, danyat o destruït com 
a conseqüència d’una espècie exòtica invasora preocupant per a les illes Canàries, tret 
que una anàlisi de costos i beneficis demostri, a partir de les dades disponibles i amb una 
certesa raonable, que els costos de les mesures esmentades serien elevats i 
desproporcionats respecte als beneficis de la reparació.

2. Les mesures reparadores han d’incloure almenys els elements següents:

a) Mesures destinades a augmentar la capacitat d’un ecosistema exposat a 
pertorbacions causades per la presència d’espècies exòtiques invasores preocupants per 
a les illes Canàries, per resistir, esmorteir, adaptar-se i recuperar-se dels efectes 
pertorbadors.

b) Mesures que ajudin a prevenir una altra invasió després d’una campanya 
d’erradicació.

CAPÍTOL V

Règim sancionador

Article 12. Règim sancionador.

L’incompliment del que disposa aquest Reial decret s’ha de sancionar de conformitat 
amb el que preveu el títol VI de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i 
de la biodiversitat.

Disposició transitòria primera. Propietaris sense ànim comercial.

1. No obstant el que disposa l’article 2.1, lletres b) i d), es permet als propietaris 
d’animals de companyia que pertanyin a les espècies exòtiques invasores incloses a la 
llista de les illes Canàries la seva tinença fins al final de la vida natural dels animals, 
sempre que es compleixin les condicions següents:

a) Que no els tinguin amb finalitats comercials.
b) Que els animals s’hagin adquirit abans de la seva inclusió a la llista de les illes 

Canàries.
c) Que els animals es mantinguin en espais confinats i s’adoptin totes les mesures 

adequades per garantir que no sigui possible la seva reproducció ni l’escapada.

2. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, han d’adoptar totes les mesures raonables per 
informar els propietaris sense ànim comercial dels riscos que planteja la tinença dels 
animals esmentats a l’apartat 1 i de les mesures que s’hagin de prendre per reduir al 
màxim el risc de reproducció i escapada, mitjançant programes de conscienciació i 
educatius organitzats per l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de 
Canàries, en els seus àmbits de competències respectius.

3. Als propietaris sense ànim comercial que no puguin garantir que es compleixin les 
condicions que estableix l’apartat 1 no se’ls permet seguir en possessió dels animals 
afectats. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els 
seus àmbits de competències respectius, els poden oferir la possibilitat que se’ls retirin els 
animals. Quan aquest sigui el cas, s’ha de tenir en compte degudament el benestar dels 
animals.
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4. Els animals que esmenta l’apartat anterior poden ser mantinguts pels establiments 
que esmenta l’article 4 o en instal·lacions creades especialment per l’Administració 
General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus àmbits de 
competències respectius, per a aquesta finalitat.

Disposició transitòria segona. Reserves comercials.

1. Als posseïdors de reserves comercials d’exemplars d’espècies exòtiques invasores 
adquirides abans de la seva inclusió a la llista de les illes Canàries se’ls concedeix un 
termini de fins a dos anys després de la inclusió de l’espècie a la llista per a la tinença i el 
transport d’exemplars vius o parts reproduïbles d’aquestes espècies a fi de vendre’ls o 
transmetre’ls als establiments de recerca o de conservació ex situ i amb el propòsit d’usos 
medicinals que esmenta l’article 3, sempre que els exemplars es mantinguin i es transportin 
en espais confinats i es disposi de totes les mesures adequades per garantir que no sigui 
possible la seva reproducció ni l’escapada, o per sacrificar-los o eliminar-los d’una manera 
no cruel a fi d’esgotar les reserves.

2. Es permet vendre o transmetre exemplars vius durant un any després de la inclusió 
de l’espècie a la llista de les illes Canàries als usuaris sense ànim comercial, sempre que 
els exemplars es mantinguin i es transportin en espais confinats i es disposi de totes les 
mesures adequades per garantir que no sigui possible la seva reproducció ni l’escapada.

3. En cas que s’hagi atorgat un permís d’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) 
núm. 708/2007 del Consell, d’11 de juny del 2007, sobre l’ús de les espècies exòtiques i 
les espècies localment absents en l’aqüicultura, respecte d’una espècie destinada a 
l’aqüicultura que s’inclogui posteriorment a la llista de les illes Canàries i en cas que la 
durada del permís superi el període que esmenta l’apartat 1, l’Administració General de 
l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries, en els seus àmbits de competències 
respectius, han de retirar el permís d’acord amb l’article 12 del Reglament esmentat abans 
que finalitzi el període que preveu l’apartat 1.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es 
regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

Es modifica el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg 
espanyol d’espècies exòtiques invasores, de la manera que s’indica a continuació:

U. Es fa una nova redacció dels apartats 3, 5 i 6 de l’article 5.

«3. Qualsevol ciutadà o organització pot sol·licitar a la Direcció General de 
Biodiversitat i Qualitat Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica la iniciació 
del procediment d’inclusió o exclusió d’una espècie en el Catàleg. La sol·licitud 
presentada ha de ser motivada i ha d’anar acompanyada de la informació tècnica o 
científica justificativa, així com de les referències dels informes tècnics i les 
publicacions científiques que donin suport a la sol·licitud. Aquesta sol·licitud s’ha 
d’adreçar a la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental. Les persones 
jurídiques estan obligades a la presentació electrònica, d’acord amb el que disposa 
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, mentre que les persones físiques ho poden fer als 
llocs a què es refereix l’article 16.4 de la mateixa Llei.

En cas que la sol·licitud sigui defectuosa o incompleta, s’ha de requerir el 
sol·licitant perquè esmeni els defectes advertits o aporti la documentació 
complementària en el termini de tres mesos.

Transcorregut aquest termini sense que el sol·licitant n’esmeni els defectes o 
presenti la documentació complementària, se l’ha de tenir per desistit de la seva 
petició i se li ha de notificar. En cas que el sol·licitant esmeni els defectes o presenti 
la documentació complementària en el temps previst, s’ha de continuar amb la 
tramitació, d’acord amb el que disposa l’apartat 2.
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Una vegada valorada la sol·licitud, la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat 
Ambiental ha de notificar la decisió de forma motivada al sol·licitant, en el termini 
màxim de sis mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el 
registre de l’Administració competent per a la seva tramitació.

La resolució dictada per la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental 
no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar recurs d’alçada 
davant la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, en els terminis als quals es refereix 
l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

Transcorregut el termini màxim de sis mesos sense que s’hagi notificat cap 
resolució expressa, la petició s’entén desestimada de conformitat amb el que preveu 
l’article 24.1, segon paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.»

«5. En cas que es constati l’existència d’una amenaça greu produïda per 
l’aparició d’una espècie exòtica invasora no inclosa en el Catàleg, el procediment 
s’ha de tramitar amb caràcter urgent, d’acord amb el que disposa l’article 33 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.»

«6. Una vegada finalitzada la tramitació, el projecte d’ordre que contingui la 
modificació de l’annex d’aquest Reial decret per incloure o excloure alguna espècie 
s’ha d’elevar per a la seva aprovació pel Ministeri per a la Transició Ecològica, de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, 
i, posteriorment, s’ha de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.»

Dos. Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2 de l’article 7, que queden de la 
manera següent:

«1. La inclusió d’una espècie en el Catàleg, d’acord amb l’article 64.3 de la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, comporta la prohibició genèrica de la seva possessió, 
transport, trànsit i comerç d’exemplars vius, de les seves restes o propàguls, que 
puguin sobreviure o reproduir-se, incloent-hi el comerç exterior. Aquesta prohibició 
està limitada a l’àmbit d’aplicació especificat per a cada espècie a l’annex. Aquesta 
prohibició pot quedar sense efecte, prèvia autorització administrativa de l’autoritat 
competent, quan sigui necessari per raons de recerca, salut o seguretat de les 
persones, o amb finalitats de control o erradicació, en el marc d’estratègies, plans i 
campanyes que, a aquest efecte, s’aprovin.»

«2. La inclusió d’una espècie en el Catàleg, d’acord amb l’article 54.2 de la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, comporta la prohibició de la seva introducció en el 
medi natural en l’àmbit del territori nacional d’aplicació que recull l’annex.»

Tres. Les referències que contenen l’exposició de motius i els articles 4, 5, 6, 8, 9, 13, 
14 i 15 del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient s’han 
d’entendre fetes a l’actual Ministeri per a la Transició Ecològica.

Anàlogament, les referències que contenen l’exposició de motius i els articles 5, 8, 13 
i 14 a l’anterior Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient s’han d’entendre fetes a l’actual Direcció 
General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Quatre. Es modifica la disposició transitòria quarta en els termes següents:

«Disposició transitòria quarta. Animals de companyia, animals de companyia 
exòtics o domèstics, i animals silvestres en parcs zoològics.

Els exemplars de les espècies animals, en possessió o adquirits com a animals 
de companyia, animals de companyia exòtics o domèstics, o ubicats en parcs 
zoològics degudament autoritzats de conformitat amb el que estableix la Llei 
31/2003, de 27 d’octubre, de conservació de la fauna silvestre en els parcs 
zoològics, que s’hagin adquirit abans de la seva inclusió en el Catàleg poden ser 
mantinguts pels seus propietaris, per bé que aquests han d’informar sobre aquesta 
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possessió les autoritats competents de les comunitats autònomes i les ciutats de 
Ceuta i Melilla abans de l’1 de gener de 2022.

Aquestes autoritats han d’establir, si s’escau, l’obligatorietat de l’esterilització 
dels exemplars, així com sistemes apropiats d’identificació o marcatge, com el 
tatuatge, el cròtal, el microxip, l’anellament i el registre veterinari, entre d’altres, i han 
de sol·licitar la signatura d’una declaració responsable del propietari que s’ha 
d’ajustar a la definició inclosa a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Els 
propietaris han d’informar amb caràcter immediat de l’alliberament accidental 
d’aquests exemplars i no poden comercialitzar, reproduir ni cedir aquests exemplars. 
Com a alternativa al que es preveu anteriorment, les autoritats competents han de 
facilitar, en cas de sol·licitar-se, el lliurament voluntari dels animals esmentats. 
Aquest lliurament es pot fer en primera instància, i de forma temporal, i mentre són 
recollits per les autoritats competents en aquesta matèria, en punts de venda 
d’animals de companyia o domèstics i nuclis zoològics legalment constituïts que 
puguin ser reconeguts per l’autoritat competent com a habilitats per fer-ho. 
Excepcionalment, les administracions competents poden autoritzar i habilitar centres 
de recollida i manteniment amb instal·lacions i terrenys adequats per al seu 
confinament correcte i per evitar la seva escapada, amb el compliment de les 
obligacions d’esterilització i identificació.

Els propietaris o parcs zoològics que en compliment de la normativa vigent hagin 
informat sobre la possessió d’animals de companyia, animals de companyia exòtics 
o domèstics no necessiten tornar a informar.»

Cinc. Es modifica l’annex de la manera següent:

«S’afegeixen les espècies següents a l’apartat Rèptils:

Espècie Àmbit d’aplicació Nom comú

Varanus exanthematicus. – Varà de la sabana o varà de terra africà.
Pseudemys peninsularis. – Tortuga de la península.
Python regius. – Pitó reial.

S’afegeix l’espècie següent a l’apartat Mamífers:

Espècie Àmbit d’aplicació Nom comú

Sus scrofa var. domestica 
raça VIETNAMITA.

– Porc vietnamita.

S’afegeixen les espècies següents a l’apartat Flora:

Espècie Àmbit d’aplicació Nom comú

Nicotiana glauca. Canàries. Tabac de moro, groc, de jardí, d’espasa, 
gandul, arbre femer.

Cortaderia spp. S’afegeix Canàries. Herba de la Pampa, càrritx de jardí.»

Sis. La nota a peu de pàgina inclosa a l’annex del Reial decret 630/2013, de 2 
d’agost, per a la família Sciuridae, inclosa a l’apartat Mamífers, queda redactada en els 
termes següents:

«1. Excepte Sciurus vulgaris i Marmota marmota.»
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Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, 
de conformitat amb el que disposa l’article 149.1.23a de la Constitució espanyola, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la legislació bàsica sobre protecció del 
medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir 
normes addicionals de protecció.

Disposició final tercera. Habilitació per a l’adaptació a la normativa europea o 
internacional.

S’habilita la ministra per a la Transició Ecològica a adaptar la llista d’espècies exòtiques 
invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica de les illes Canàries, que figura a 
l’annex, a la normativa europea o internacional, així com per mantenir-la actualitzada en 
tot moment mitjançant la inclusió o l’exclusió d’espècies de conformitat amb la nova 
informació de què es disposi per determinar-ne la qualificació com a espècie exòtica 
invasora preocupant.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de març de 2019.

FELIPE R.

La ministra per a la Transició Ecològica,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

ANNEX

Llista d’espècies exòtiques invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica de 
les illes Canàries

Espècie Nom comú
Codis NC (posicions 

aranzelàries) Reglament 
d’execució (UE) 2017/1925

Plantes

Austrocylindropuntia cylindrica 
(Lam.) Backeb.

Cactus cilíndric. 0602
0604 20 19
1209 30 00
1209 99 91
1209 99 99
1211 90 86

Cereus jamacaru DC. Reina de la nit. Mandacaru. 0602
0604 20 19
1209 30 00
1209 99 91
1209 99 99
1211 90 86

Cinchona pubescens Vahl. Cincona roja. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77  Dissabte 30 de març de 2019  Secc. I. Pàg. 17

Espècie Nom comú
Codis NC (posicions 

aranzelàries) Reglament 
d’execució (UE) 2017/1925

Cytisus striatus (Hill) Rothm. Escombra portuguesa. Escombra 
estriada.

0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Desmanthus virgatus (L.) Willd. Mimosa prima. Tantan salvatge. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Hakea salicifolia (Vent.) B.L. Burtt. Hakea fulla de salze. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Harrisia martinii (Labour.) Britton. Cactus llum de lluna. 0602
0604 20 19
1209 30 00
1209 99 91
1209 99 99
1211 90 86

Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Xisca. 0601 20 90
0602
1209 30 00
1209 99
1211 90 86

Jatropha curcas L. Iatrofa. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Jatropha gossypiifolia L. Tua tua. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Ligustrum robustum (Roxb.) 
Blume.

Ligustre. Olivereta. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Melia azedarach L. Arbre de sabonetes. Cínamom. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Miconia calvescens DC. Miconia. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Mimosa pigra L. Carpinchera. Mimosa ungla de 
gat.

0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Myoporum laetum G. Forst. Sempreverd. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86
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Espècie Nom comú
Codis NC (posicions 

aranzelàries) Reglament 
d’execució (UE) 2017/1925

Pereskia aculeata Mill. Agrassó. 0602
0604 20 19
1209 30 00
1209 99 91
1209 99 99
1211 90 86

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. 
Aiton.

Pitòspor japonès. Tarongina 
xinesa.

0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mesquit. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Ulex minor Roth. Argelaga menuda. 0602
0604 20 19
1209 99 10
1211 90 86

Rèptils

Iguana iguana (Linnaeus, 1758). Iguana verda. 0106 20 00
Chamaeleo calyptratus Duméril 

and Bibron, 1851.
Camaleó de caperutxa. 0106 20 00

Chamaeleo dilepis Leach, 1819. Camaleó d’alerons. 0106 20 00
Rieppe leon  b rev i cauda tus 

(Matschie, 1892).
Camaleó de cua curta. 0106 20 00

Cyclura cornuta (Bonnaterre, 
1789).

Iguana rinoceront. 0106 20 00

Anolis spp. Anolis. 0106 20 00
Physignathus cocincinus Cuvier, 

1829.
Dragó aquàtic verd. 0106 20 00

Intellagama lesueurii (Gray, 1831). Dragó aquàtic australià. 0106 20 00
Salvator rufescens (Günther, 

1871).
Llangardaix tejú roig. 0106 20 00

Chlamydosaurus kingii Gray, 1825. Clamidosaure de King. 0106 20 00

Sceloporus malachiticus Cope, 
1864.

Iguana corredora maragda. 0106 20 00

Sceloporus jarrovii Cope in Yarrow, 
1875.

Iguana corredora de Yarrow. 0106 20 00

Z o n o s a u r u s  l a t i c a u d a t u s 
(Grandidier, 1869).

Llangardaix anellat occidental de 
Madagascar.

0106 20 00

Tiliqua gigas (Schneider, 1801). Escinc gegant de llengua blava. 0106 20 00
Gekko gecko (Linnaeus, 1758). Tocai. 0106 20 00
Phelsuma madagascariensis 

(Gray, 1831).
Dragó diürn gros. 0106 20 00

Coleonyx mitratus (W. Peters, 
1863).

Dragó ratllat d’Amèrica Central. 0106 20 00

Ocells

Psittacula eupatria (Linnaeus, 
1766).

Cotorra alexandrina. 0106 32 00
0407 19 90

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 
1816).

Ànec arbori bicolor. 0106 39 80
0407 19 90

Gracula religiosa Linnaeus, 1758. Minà religiós. 0106 39 80
0407 19 90
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Espècie Nom comú
Codis NC (posicions 

aranzelàries) Reglament 
d’execució (UE) 2017/1925

Mamífers

Petaurus breviceps Waterhouse, 
1838.

Petaure del sucre. 0106 19 00

Mephitis mephitis (Schreber, 
1776).

Mofeta ratllada. 0106 19 00

Suricata suricatta (Schreber, 
1776).

Suricata. 0106 19 00

Vulpes zerda (Zimmermann, 1780). Fennec. 0106 19 00
C r i c e t o m y s  g a m b i a n u s 

Waterhouse, 1840.
Rata gegant de Gàmbia. 0106 19 00

Acomys cahirinus (É. Geoffroy, 
1803).

Ratolí espinós. 0106 19 00

Cynictis penicillata (G.[Baron] 
Cuvier, 1829).

Mangosta groga. 0106 19 00

Echinops telfairi Martin, 1838. Tenrec espinós petit. 0106 19 00
Erinaceus europaeus Linnaeus, 

1758.
Eriçó comú. 0106 19 00

Llegenda dels codis NC emprats d’acord amb el Reglament d’execució (UE) 2017/1925 
de la Comissió, de 12 d’octubre de 2017, pel qual es modifica l’annex I del Reglament 
(CEE) 2658/87 del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel 
duaner comú.

a) Per a plantes:

0601 20 90: (part de) bulbs, cebes, tubercles, arrels i bulbs tuberosos, turions i rizomes, 
en vegetació o en flor; plantes i arrels de xicoira;

0602: plantes vives (incloses les seves arrels), esqueixos i empelts; micelis;
0604 20 19: fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes, sense flors ni poncelles, 

i herbes, molses i líquens, per a rams o guarniments, frescos, secs, blanquejats, tenyits, 
impregnats o preparats d’una altra manera;

1209 30 00: llavors de plantes herbàcies utilitzades principalment per les seves flors;
1209 99: (part de) llavors de plantes herbàcies;
1209 99 10: llavors forestals;
1209 99 91: llavors de plantes utilitzades principalment per les seves flors;
1209 99 99: (part de) llavors de plantes utilitzades principalment per les seves flors;
1211 90 86: (part de) plantes, parts de plantes, llavors i fruits de les espècies utilitzades 

principalment en perfumeria, medicina o per a usos insecticides, parasiticides o similars, 
frescos, refrigerats, congelats o secs, fins i tot tallats, trencats o polvoritzats;

b) Per a rèptils:

0106 20 00: espècimens vius, rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar).

c) Per a ocells:

0106 32 00: espècimens vius. Psitaciformes (inclosos els lloros, els guacamais, les 
cacatues i altres papagais).

0106 39 80: espècimens vius. Altres ocells.
0407 19 90: ous d’ocell amb clofolla (closca).

d) Per a mamífers:

0106 19 00: (part de) mamífers, espècimens vius.
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