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Proposta d’acord relativa a conservació del corall vermell a Catalunya i a la supressió de
llicències per a extreure’l
El corall vermell Corallium rubrum és un animal del grup dels Antozous que l’any 2015 la UICN
va incloure a la llista vermella, en la categoria “en perill d’extinció”. Al seu torn, la Comissió
General de Pesca del Mediterrani (CGPM) recomana establir una moratòria de l’extracció del
corall vermell per mantenir i recuperar les seves poblacions.
A la Mediterrània ha estat sotmès a una forta pressió pesquera i les seves talles mitjanes i
màximes són molt inferiors a les que es trobaven en el passat. D’altra banda, les estadístiques
pesqueres mostren clars signes de sobreexplotació.
A la costa catalana les poblacions de corall vermell es troben principalment a la Costa Brava,
entre el Cap de Begur i el Nord del Cap de Creus, que és on se centra l’activitat pesquera de
l’espècie.
L’ecologia de les poblacions de corall vermell es caracteritza, inclús en absència d’activitats
pesqueres, per taxes molt baixes de creixement, i la recuperació de les poblacions necessita
llargs períodes de temps, estimats en vàries dècades. Els resultats empírics de l’estudi de les
trajectòries d’evolució mostren que la recuperació de les poblacions només es possible en
absència d’activitats extractives i que es requereixen més de 30 anys per assolir un bon nivell de
conservació.
Aquest fou també el resultat dels estudis, i la recomanació a les autoritats competents, en cada
un dels informes anuals que s’elaboraren al llarg de les gairebé dues dècades que durà el
seguiment científic de l’Àrea Protegida de les Illes Medes, que feu l’equip de recerca del
Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, dirigit llavors per qui això signa, com a
catedràtic d’Ecologia i expert en ecologia marina.1
Una recopilació recent d’estudis, elaborada pels màxims especialistes de Catalunya en la
matèria2 recomana que, per tal de garantir la perennitat de les poblacions de corall vermell i les
activitats de pesca en el futur, declarar una moratòria de la pesca en tota la costa catalana de 20
anys renovables, juntament amb d’altres mesures complementàries.
Per aquest motiu la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de
Catalunya va adoptar una resolució (31/01/2017) i va instar el Govern a dur a terme una parada
biològica de l’extracció del corall amb la durada mínima recomanada pels científics. En
conseqüència, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Ordre ARP/59/2017, de 7 d’abril,
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Ros, J. D. (dir.). Seguiment temporal de la reserva marina de les Illes Medes. Informes anuals. (Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (1990-2008)

2 Garrabou, J. i altres: Informe sobre l’estat de les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya
(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; 2017)
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suspenia temporalment l’activitat de pesca de corall vermell durant 10 anys a les aigües
marítimes interiors de Catalunya, que és on té competències.
Recentment hem tingut coneixement que el Govern d’Espanya, mitjançant l’ordre
APM/1101/2017, de 2 de novembre, deixa oberta l’extracció del corall vermell a les zones on no
hi ha aigües interiors (des de la zona del Cap de Begur fins a Arenys de Mar), i ha incrementat el
nombre d’autoritzacions en aquesta zona a més del doble de l’any anterior i per una durada de
dos anys.
Això, a més de contradir les recomanacions dels científiques d’establir una veda i les
recomanacions vinculants dels organismes internacionals, dificulta la gestió de la veda en la part
marítima en què la Generalitat és competent, perquè la proximitat entre una i altra zona fa
pràcticament impossible garantir mesures de policia i control de l’activitat.
Per motiu de la singular delimitació entre el que són aigües marítimes interiors i aigües exteriors
de Catalunya, les característiques topogràfiques d’unes i altres sovint es confonen, i no tenen
característiques ecològiques ni batimètriques diferenciades.
El Consell de Protecció de la Natura, en aplicació de les seves funcions com a òrgan consultiu
en matèria de protecció de la natura i del paisatge,
Atesa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals i el seu desenvolupament que encomana
al Consell de Protecció de la Natura actuar en les mesures i actuacions per al millor compliment
de la Llei d’espais naturals i, concretament, en l’encàrrec de proposar mesures per a
l’actualització de la normativa aplicable en relació a espècies especialment protegides,
Vist que la resolució del procediment de concessió d’autoritzacions per a l’extracció i venda de
corall vermell en aigües exteriors per al període comprès entre el 10 d’abril de 2018 i el 9 d’abril
de 2018, d’acord amb l’ordre APM/1101/2017, de 2 de novembre, posarà en risc la conservació
de les poblacions de corall vermell a tota la costa catalana, i dificultarà l’exercici del control
global de les activitats d’extracció de corall,
Considerant que això pot deteriorar irremeiablement l’ecologia dels fons marins de Catalunya,
ACORDA
A. Trametre una carta la Sra. Ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient...
proposant que:
1. Rectifiqui i derogui les 12 autoritzacions que ha concedit a la zona 1 (Catalunya) per a
l’extracció i la venda del corall vermell en aigües exteriors.
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2. Empari àmpliament l’ordre ARP/59/2017, de 7 d’abril, que estableix la suspensió
temporal de l’extracció de corall vermell i ampliï aquesta suspensió a tota la costa
catalana, i que valori també l’extensió a la resta d’aigües espanyoles.
3. Aposti decididament per un canvi de rumb de la gestió pesquera, augmentant els
recursos i els mitjans disponibles per ampliar el coneixement científic, garantint un control
i una aplicació correctes de les normatives vigents, especialment la lluita contra el
furtivisme, i asseguri la recuperació dels ecosistemes marins a nivells saludables, en
benefici del conjunt de la societat.
B. Trametre còpia al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i a la comissió
respectiva del Parlament de Catalunya, per coneixement.

Joandomènec Ros i Aragonès
Amposta, 12 de maig de 2018
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