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1. Introducció 
 
Una espècie es considera en perill d'extinció, sigui vegetal o animal, quan es troba 
compromesa la seva existència globalment. Això es pot deure tant a la depredació directa 
sobre l'espècie com a la desaparició d'un recurs del qual en depèn aquesta, tant per l'acció 
de l'home o a causa de canvis en l'hàbitat, producte de fets fortuïts per exemple desastres 
naturals o canvis graduals del clima. 
 
 
2. Normatives i eines per a la protecció 

 
 
2.1. A nivell internacional  
 

2.1.1. UICN 
 
La Unión Internacional per a la Conservació de la Naturalesa i els Recursos Naturals 
utilitza el nom curt d'Unió Mundial per a la Conservació des de 1990. És coneguda 
mundialment com UICN, sigla que correspon al seu nom complet (IUCN per les seves 
sigles en anglès). És un organisme internacional dedicat a la conservació dels recursos 
naturals.  
 
Va Ser fundada a l'octubre de 1948, en el marc d'una conferència internacional celebrada 
en Fontainebleau, França. Té la seva seu en Gland, Suïssa. La UICN reuneix a 83 estats, 
110 agències governamentals, més de 800 ONGs i al voltant de 10.000 experts i científics 
de 181 països.  
 
La UICN, a través de la seva Comissió per a la Conservació d'Espècies (SSC, Species 
Survival Commission), duu més de quatre dècades avaluant el risc d'extinció d'espècies i 
taxons infraespecífics amenaçats, amb la finalitat de fomentar i promoure la conservació 
dels mateixos. 
 
 

2.1.1.1. La Llista Vermella 
Des de fa anys, la UICN s'encarrega periòdicament de la publicació dels denominats 
Llibres Vermells o Llistes Vermelles que, en conjunt, reuneixen informació sobre la 
taxonomía i distribució d'espècies amenaçades i avaluen el seu estatus de conservació. La 
Llista Vermella va ser concebuda per primera vegada en 1963 i va establir un estàndard 
per als llistats d'espècies amenaçades. La Llista Vermella de la UICN 2004 , vigent en 
l'actualitat, és probablement l'inventari més complet d'espècies de plantes i animals 
amenaçats a nivell global.  

Realitzada per més de 7000 especialistes inclosos en la SSC, utilitza una sèrie de criteris 
(Criteris UICN) per a avaluar el risc d'extinció de més de 38.000 espècies aplicant una 
categoria d'amenaça (Categories UICN) a cadascuna de les mateixes. La utilitat de la 
Llista Vermella UICN 2004 pot ser destacada per diversos aspectes: informació global 
sobre la magnitud de la biodiversitat amenaçada, identificació jeràrquica d'espècies que 
precisen d'accions de conservació, anàlisis retrospectives amb les llistes anteriors que ens 
poden aproximar a la pèrdua global de diversitat, etc.  
Una anàlisi en profunditat del seu contingut ha estat exposat en una publicació específica: 
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2004 IUCN Xarxa List of Threatened Species. A Global Species Assessment.  

Per la seva solidesa científica, la Llista Vermella de la UICN és considerada com la 
relació de major autoritat sobre l'estat de la diversitat biològica.  

L'objectiu de la Llista Vermella és transmetre la urgència i magnitud dels problemes de 
conservació a tota la societat i a les autoritats, motivant d'aquesta manera a la comunitat 
mundial per a tractar de reduir l'extinció de les espècies animals i vegetals. La Llista 
Vermella s'actualitza cada 4 o 5 anys. 
 
 
2.1.1.2. Les Categories y Criteris de la UICN 

La UICN ha elaborat un sistema objectiu i científic per a la valoració quantitativa de 
l'estat d'amenaça de les espècies. Fins a 1994, amb alguna excepció, les aproximacions 
realitzades van ser de caràcter qualitatiu mitjançant aplicació de categories subjectives a 
espècies incloses en Llistes Vermelles, si bé, la necessitat de revisió sobre aquestes 
categories havia estat reconeguda amb anterioritat.  

La primera versió quantitativa de Criteris i Categories UICN va ser adoptada pel consell 
en 1994 (IUCN 1994); producte de processos continus de redacció, consulta i revisió, la 
versió actualitzada, Versió 3.1 (UICN 2001), es troba disponible en internet 
(www.iucn.org/themes/ssc/redlists/ Rlcategories2000).  

Els Criteris i Categories UICN es creen amb la intenció de conformar un protocol de fàcil 
comprensió per a avaluar i classificar, a nivell global, espècies amb un alt risc d'extinció 
(UICN 2001). És a dir, aporten un sistema estandarditzat que pot ser emprat 
coherentment per diferents persones, facilitant la comparació entre espècies i/o taxons. 

 
 

2.1.1.3. Cronologia de Categories i Criteris de la Llista Vermella de la UICN 
 
 Versió 1.0 (Mace & Lande 1991) 

Primera versió amb criteris numèrics que resultaven especialment aplicables a grans 
vertebrats. 
 

 Versió 2.0 (Mace et al. 1992) 
En aquesta són inclosos criteris numèrics adequats per a la majoria d'organismes. 
 

 Versió 2.1 (IUCN 1993) 
Després d'un procés de consulta extensiva dintre de la SSC, es van fer una sèrie de 
canvis específics en alguns dels criteris, i es va incloure una explicació exhaustiva dels 
principis bàsics. 
 

 Versió 2.2 (Mace & Stuart 1994) 
Canvis menors en els criteris després de processos d'avaluació externa. A més es va 
emfatitzar en l'aplicació preventiva del sistema. 

 
 Versió 2.3 (UICN 1994) 

Versió adoptada pel consell de la UICN al desembre de 1994. Aquesta versió va ser 
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utilitzada per a l'elaboració de: La Llista Vermella d'Animals amenaçats de la UICN de 
1996; La llista mundial d'arbres amenaçats; i la Llista Vermella de la UICN d'Espècies 
Amenaçades 2000. 

 
 Versió 3.0 IUCN/SSC Criteria Review Working Group (1999) 

Elaborada pel grup de Treball de Revisió dels Criteris de la UICN a través de la 
convocatòria de tallers enfocats en la millora del protocol. 
 

 Versió 3.1 (UICN 2001) 
El Consell de la UICN va adoptar aquesta última versió, que incorpora canvis proposats 
per membres de la UICN, especialment de la SSC, així com d'una sessió final del Grup 
de Treball de Revisió dels Criteris realitzada al febrer de 2000.  

 

 
2.1.1.4. Categories i Criteris de la Llista Vermella de la UICN 
Status U.I.C.N. D'acord a la Versió 3.1 de la llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la 
Unió Mundial per a la Naturalesa (UICN) publicada en 2001 es van ordenar les espècies 
descrites en aquest llibre en les següents categories: 
 
 Extint (EX)  

Un taxó està Extint quan no queda hi ha cap dubte de que l'últim individu existent ha 
mort.  

 
 Extint en Estat Silvestre (EW)  

Un taxó està Extint en Estat Silvestre quan només sobreviu en cultiu, en captivitat o 
com població (o poblacions) naturalitzades completament fora de la seva distribució 
original.  
 

 Extint a nivell Regional (RE)  
Un taxó està Extint a nivell Regional quan no hi ha un dubte raonable que l'últim 
individu capaç de reproducció en la regió, ha mort o desaparegut, o en el cas de ser un 
antic taxó visitant, ja no hi ha individus que visitin la regió. 
 

 En Perill Crític (CR)  
Un taxó està En Perill Crític quan la millor evidència disponible indica que s'està 
enfrontant a un risc extremadament alt d'extinció en estat silvestre.  
 

 En Perill (EN)  
Un taxó està En Perill quan no està en Perill Crític però la millor evidència disponible 
indica que s'enfronta a un risc molt alt d'extinció en estat silvestre en un futur proper. 
 

 Vulnerable (VU) 
Es considera un taxó vulnerable quan aquest no es troba críticament amenaçat, o 
amenaçat, però quan si que aquest està enfrontant un alt risc d'extinció en el seu hàbitat 
natural a mitjà termini.  
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 Gairebé Amenaçat (NT) 
Un taxón està Gairebé Amenaçat quan, havent estat avaluat segons els criteris, no satisfà 
els criteris per a En Perill Crític, En Perill o Vulnerable, però està pròxim a satisfer els 
criteris, o possiblement els satisfaci en un futur pròxim.  

 
 Preocupació Menor (LC)  

Un taxó es considera de Preocupació Menor quan, havent estat avaluat, no complix cap 
dels criteris que defineixen les categories d'En Perill Crític, En Perill, Vulnerable o 
Gairebé Amenaçat. Queden inclosos en aquesta categoria taxons abundants i d'àmplia 
distribució. 

 
 Dades Insuficients (DD)  

Un taxó s'inclou en la categoria de Dades Insuficients quan no hi ha informació 
adequada per a fer una avaluació, directa o indirecta, del seu risc d'extinció basant-se en 
la distribució i/o condició de la població. A l'incloure un taxón en aquesta categoria 
s'indica que es requereix més informació, i es reconeix la possibilitat que investigacions 
futures demostrin que una classificació d'amenaçada pogués ser apropiada. 

 
 No Aplicable (NA)  

S'ha d'assignar la categoria No aplicable als taxons que no reuneixen les condicions per 
a ser avaluats a nivell regional (majorment taxons introduïts i errants).  

 
 No Avaluat (NE)  

Un taxó es considera No Avaluat quan encara no ha estat avaluat en relació amb els 
Criteris.  
 

Existeixen 5 grups de criteris o regles de (Avaluat) decisió per a la determinació 
d'espècies catalogades amb major risc d'extinció (CR, EN i VU):  

1) Criteris basats en la reducció de la grandària poblacional. 
2) Criteris basats en la grandària de la distribució del taxó en les formes d'Extensió de 

Presència i/o Àrea d'Ocupació.  
3) Criteris basats en tendències decreixents o fluctuacions extremes en la grandària de 

la població del taxó.  
4) Criteris en funció de la valoració de grandàries en poblacions extremadament petites.  

5) Criteris basats en anàlisis quantitatives sobre la probabilitat d'extinció del taxó. 
 

La UICN establix també categories de maneig d'àrees protegides:  
 
 I a - Reserva Natural Estricta  

Un àrea de terra o mar que posseïx un ecosistema excepcional o representatiu, 
característiques geològiques o fisiològiques o espècies d'interès primari, que estan 
disponibles principalment per al seu estudi científic o seguiment ambiental.  

 
 I b - Zones Salvatges  

Grans espais de terra o mar sense modificacions o amb petites modificacions, que 
mantenen el seu caràcter natural i influència, sense presència o amb poca presència 
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humana, que són protegits i manejats per a preservar la seva condició natural.  
 
 II - Parc Nacional  

Un àrea natural de terra o mar destinada a:  
 Protegir la integritat ecològica d'un o més ecosistemes per a les generacions 

presents i futures;  
 Excloure l'explotació u ocupació no lligades a la protecció de l'àrea;  
 Proveir les bases perquè els visitants puguin fer ús espiritual, científic, educacional 

o recreatiu, de forma compatible amb la preservació i la cultura.   
 
 III - Monument Natural  

Un àrea que conté un o més llocs específics de valor i importància natural o cultural 
excepcional a causa de la seva raresa, qualitats estètiques inherents o significat cultural.  

 
 IV - Àrea gestionada d'Hàbitat o Espècies  

Un àrea de terra o mar subjecta a la intervenció activa amb propòsits de gestió per a 
preservar el manteniment d'hàbitats o per a omplir les necessitats d'espècies 
específiques.   

 
 V - Paisatges terrestres o marins protegits  

Un àrea de terra, costa o mar on la interacció de les persones amb la naturalesa a través 
del temps ha produït una àrea de caràcter distintiu amb gran valor estètic, ecològic o 
cultural, i freqüentment amb diversitat biològica. El resguard de la integritat d'aquest 
interacció tradicional és vital per a la protecció, manteniment i evolució d'aquesta àrea.   

 
 VI - Àrea de Gestió de Recursos Protegits  

Àrea que conté predominantment sistemes naturals sense modificació, manejats per a 
garantir la protecció a llarg termini i el manteniment de la diversitat biològica, i per a 
proveir al mateix temps un flux sustentable de productes i serveis necessaris per a 
omplir les necessitats de la comunitat. 

 
 

2.1.1.5. Aplicació a nivell Regional 
 
L'aplicació de Categories i Criteris UICN per a l'elaboració de Llistes Vermelles s'ha 
confirmat, a pesar de les crítiques, com una eina de notable utilitat a una escala global. En 
l'última dècada, la seva aplicació s'ha ampliat notablement en contextos o nivells 
nacionals i/o regionals. Els Atlas i Llibres Vermells d'Espanya publicats recentment pel 
ministeri de Medi ambient, utilitzen aquesta eina per a quantificar el risc d'extinció de les 
espècies incloses. La pròpia UICN, amb la finalitat d'augmentar la consistència d'aquesta 
eina, ha recomanat la seva aplicació en aquestes escales mitjançant la publicació de les 
Directrius per a Emprar els Criteris de la Llista Vermella de la UICN a Nivell Nacional i 
Regional (IUCN/SSC Regional Applications Working Group; UICN 2003).  

 
El concepte Regional és utilitzat per a indicar zones geogràfiques definides a un nivell 
subglobal, és a dir, permet realitzar avaluacions sobre subpoblaciones que poden estar 
restringides a aquesta zona geogràfica. En conseqüència, l'aplicació de Criteris UICN a 
escala regional implica els problemes derivats de realitzar una avaluació sobre únicament 
part de la distribució d'una espècie. També pot resultar controvertida la selecció dels 
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taxons avaluables, per exemple, és important conèixer amb certesa la història regional 
dels mateixos. Finalment, s'ha de reconèixer que el procés per a establir prioritats 
regionals en les accions de conservació pot requerir d'altres consideracions. 

 
 
2.1.2. CITES 
 
El Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora 
Silvestre, més conegut com Conveni CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), regula el comerç d'espècies amenaçades de 
fauna i flora silvestres i persegueix preservar la conservació de les espècies mitjançant el 
control del seu comerç. Va Ser signat a Washington el 3 de març de 1973 per 21 països i va 
entrar en vigor en 1975. Actualment s'han adherit 172 països, denominats Parts. L'adhesió 
d'Espanya al Conveni CITES es va efectuar mitjançant Instrument de 16 de Maig de 
1986.  
 
El Conveni CITES establix una xarxa mundial de controls del comerç internacional 
d'espècies silvestres amenaçades i dels seus productes, exigint la utilització de permisos 
oficials per a aquest comerç. Per al funcionament del Conveni, existeixen dos òrgans:  

 La Conferència de les Parts, òrgan superior del Conveni. Reuneix a tots els Estats 
Contractants del Conveni (països Part o Parts) almenys una vegada cada dos anys en 
sessió ordinària. També pot reunir-se en sessió extraordinària a sol·licitud de, almenys, 
un terç de les Parts.  

 La Secretaria del Conveni, administrada per les Nacions Unides, té la seva seu en 
Ginebra (Suïssa) i està finançada per les aportacions de les Parts. La Secretaria actua 
com agent d'enllaç per als intercanvis d'informació entre els diferents Estats i amb altres 
autoritats i organitzacions.  

 
El sistema que establix el Conveni consisteix, en essència, en l'obtenció de permisos 
d'exportació en el país d'origen i d'importació en el de destinació, així com en l'emissió de 
certificacions per a les excepcions previstes en el Conveni, de manera que tota mercaderia 
objecte de comerç exterior es trobi perfectament documentada i es conegui el seu origen, 
destinació i motiu pel qual és objecte de comerç.  
 
El Conveni establix la necessitat de, entre altres accions:  

 Nomenar una o més Autoritats Administratives.  
 Nomenar una o més Autoritats Científiques.  
 Establir els punts d'introducció autoritzats per cada País Part.  

 
A més, el Conveni permet la possibilitat d'aplicar legislacions nacionals més estrictes. El 
Conveni CITES protegeix a més de 33.000 espècies que estan recollides en tres Apèndixs.  
 
D'elles aproximadament 28.000 són de plantes (85%) i 5.000 són d'animals (15%):  

 Apèndix I: inclou les espècies d'animals i plantes sobre les quals pesa un major perill 
d'extinció. El comerç d'aquestes espècies capturades o recol·lectades en els seus hàbitats 
naturals està prohibit i només es permet sota circumstàncies excepcionals, per exemple, 
per a la investigació científica. En aquest cas, pot autoritzar-se el comerç concedint un 
permís d'exportació (o certificat de reexportació) i un permís d'importació.  
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 Apèndix II: inclou les espècies que, si bé en l'actualitat no es troben necessàriament en 
perill d'extinció, podrien arribar a estar-lo tret que es controli estrictament el seu 
comerç. Inclou també espècies d'aparença similar a altres incloses en els Apèndixs 
CITES, a fi de garantir un millor control de les anteriorment citades. El comerç 
d'animals i plantes, capturats o recol·lectats en el mitjà silvestre, i nascuts en cautividad 
o reproduïts artificialment, està permès, si bé està reglamentat. El comerç pot autoritzar-
se concedint un permís d'exportació o un certificat de reexportació.  

 Apèndix III: inclou les espècies subjectes a reglamentació dintre del territori d'un país 
Part el qual necessita la cooperació d'altres països amb la finalitat d'impedir o restringir 
la seva explotació. Es precisa un permís d'exportació CITES quan l'espècimen és 
originari del país que ha sol·licitat la inclusió d'aquesta espècie en l'Apèndix III, o un 
certificat d'origen expedit per l'Autoritat Administrativa CITES del país exportador, o 
re-exportador, en la resta dels casos.  

 
La regulació comercial afecta als espècimens de les espècies citades en els Apèndixs del 
Conveni. S'entén, de manera molt general, per espècimen als animals i plantes vius o 
morts, les seves parts, derivats i productes, inclosos els productes que els continguin. 
 
 

2.1.2.1. Aplicació a la Unió Europea 
L'aplicació en la UE, i per tant a Espanya, del Conveni CITES es porta a terme mitjançant 
el Reglament (CE ) 338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció 
d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, i el 
Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió de 4 de maig de 2006, pel qual s'estableixen 
disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 338/97 .  

Aquests Reglaments representen la voluntat de la UE d'uniformitzar l'aplicació del 
Conveni CITES en els Estats Membres, així com la intenció de garantir suficient 
protecció a les espècies de fauna i flora silvestre a través del control del seu comerç. Això 
suposa, en molts casos, mesures comercials més estrictes i les fan extensives a diverses 
espècies no protegides pel propi Conveni CITES. Així, la UE exigeix determinats 
documents per a la importació que el Conveni CITES no exigeix, i pot prohibir o 
restringir la importació de certes espècies i/o orígens, encara quan el país d'origen o de 
procedència hagi autoritzat la seva exportació.  

La informació i les mesures comercials, adoptades pels països comunitaris per a les 
espècies el comerç de les quals es regula a través dels Reglaments citats, es troben 
recopilades en la base de dades sobre comerç de vida silvestre de la UE.  

Les espècies es classifiquen en el Reglament (CE) 338/97 en 4 Annexos en funció del 
grau de protecció que se'ls aplica en ordre decreixent: A, B, C i D. Els Annexos 
actualment en vigor que recullen als espècimens protegits són els quals es troben en el 
Reglament (CE) 318/2008:  
 En l'Annex A de el Reglament comunitari s'inclouen totes les espècies incloses en 

l'apèndix I del Conveni CITES, algunes espècies de l'apèndix II del CITES, algunes 
espècies de l'apèndix III del CITES i algunes espècies que no estan en CITES.  

 En l'Annex B del Reglament comunitari s'inclouen les altres espècies de l'apèndix II 
del CITES, algunes espècies de l'apèndix III del CITES i algunes espècies no CITES.  

 En l'Annex C del Reglament comunitari s'inclouen les restants espècies de l'apèndix 
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III del CITES que no s'han inclòs prèviament en els annexos A o B, excepte certes 
espècies de l'apèndix III per a les quals els Estats Membres de la UE han formulat una 
reserva.  

 En l'Annex D del Reglament comunitari s'inclouen diverses espècies no CITES, així 
com les espècies de l'apèndix III per a les quals els Estats Membres de la UE han 
formulat una reserva.  

 
Cap espècie està inclosa en més d'un Annex comunitari. La importació en la UE, o 
l'exportació o reexportació des d'ella, d'espècimens inclosos en els apèndixs I, II o III del 
CITES i/o en els Annexos del Reglament comunitari només pot realitzar-se a través d'un 
dels punts d'entrada/sortida autoritzats de la Unió Europea. 
 
Els diferents Annexos de la reglamentació comunitària inclouen:  
 Espècies protegides pel conveni CITES.  
 Espècies no protegides pel conveni CITES en perill d'extinció.   
 Espècies similars la inclusió de les quals facilita el control d'espècies en perill 

d'extinció.  
 Espècies amb el major grau de protecció que otorguen la Directiva sobre Aus 

Silvestres i la Directiva Hàbitats.  
 Espècies per a les quals s'ha comprovat que la seva introducció en el mitjà natural de 

la Comunitat constituïx una amenaça ecològica per a espècies de fauna i flora 
autòctones de la Comunitat.  

 
Per a compatibilitzar la reglamentació comunitària amb el Conveni, el Reglament 
aclareix que els Estats Membres han de proposar esmenes als Apèndixs CITES quan 
l'estat de conservació d'espècies no CITES, però protegides pels Reglaments comunitaris, 
ho facin aconsellable. 
 

 
2.1.2.2. Autoritats a Espanya 

 
 Autoritat administrativa principal 

La Secretaria General de Comerç Exterior té assignades les competències com 
Autoritat Administrativa principal de conformitat amb l'establert en l'article IX del 
Conveni CITES, amb caràcter d'òrgan de gestió principal als efectes establerts en 
l'article 13.1.a) del Reglament (CE) 338/97 del Consell de 9 de desembre de 1996.  

Per això, li corresponen, entre unes altres, les següents funcions:  
 Representar oficialment a Espanya davant altres països Part així com davant la 

Secretaria del Conveni.  
 Representar a Espanya davant el Comitè CITES que assisteix a la Comissió segons 

l'establert en l'article 18 del Reglament (CE) 338/97.  
 Manteniment de les comunicacions oficials a nivell governamental i departamental.  

 Tramitar i autoritzar, si escau, totes aquelles sol·licituds d'importació, exportació o 
reexportació que es presenten davant un dels 12 Serveis d'Inspecció SOIVRE de les 
Direccions territorials i Provincials de Comerç per part dels interessats, així com el 
desenvolupament de les actuacions de control i inspecció corresponents.  
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 Elaborar un Informe Anual i un Informe Bienal que reculli les dades sobre el comerç 
exterior d'espècimens d'espècies incloses en els Annexos del Reglament (CE) 338/97. 
Les dades subministrades pels Països Parts en els seus Informes Anuals, són 
compilats pel World Conservation Monitoring Center (WCMC).  

 
Les Direccions territorials i Provincials de Comerç, com a xarxa perifèrica de la 
Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç, emeten els permisos i certificats per als 
espècimens emparats per la legislació internacional i comunitària CITES. Aquests 
documents acrediten que les operacions d'importació, exportació o reexportació han 
estat autoritzades i han de ser presentats davant les corresponents Duanes quan escaigui. 
Així mateix, l'Autoritat Administrativa CITES principal desenvolupa les actuacions de 
control i inspecció corresponents, segons la normativa comunitària de desenvolupament. 
Únicament porten a terme les actuacions en matèria CITES aquells Serveis d'Inspecció 
SOIVRE dependents d'una de les 12 Direccions territorials i Provincials de Comerç 
autoritzades per a això: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D'altra banda, la Secretaria General de Comerç Exterior, a través de les seves Direccions 
territorials i Provincials de Comerç, assisteix tècnicament a altres autoritats 
encarregades de vetllar pel compliment de la normativa CITES, com són:  
 Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (SEPRONA).  
 Servei de Vigilància Duanera.  
 Serveis de Duanes.  
 Jutjats.  
 Altres autoritats locals i autonòmiques. 

 
 

 Autoritat Administrativa Adicional 
Segons el Reial Decret 1739/97, l'Autoritat Administrativa CITES addicional 
d'Espanya està representada pel Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).  

Entre les seves funcions es poden destacar:  
 Exigir la documentació CITES necessària per a la importació o (re)exportació 
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prèviament al seu despatx duaner.  

 Diligenciar els documents CITES en la casella corresponent fent constar data, lloc 
d'entrada o sortida, i si escau, nombre i tipus de document duaner amb el qual es 
despatxa la partida.  

 Exigir juntament amb el document CITES, el “Document d'inspecció d'espècies 
protegides” emès pels Serveis d'Inspecció SOIVRE en el qual consti el resultat de la 
inspecció física i/o documental de la partida.  

 Comprovar la documentació i, en els casos en els quals procedeixi, realitzar la 
inspecció física segons les recomanacions derivades de l'anàlisi de riscos (inclou el 
control sobre paquets postals i viatgers).  

 Quan es detecti una infracció al Conveni CITES o als Reglaments comunitaris, 
incoar expedients per suposada infracció administrativa de contraban i resoldre, si 
escau, sanció i decomís, o bé, traslladar la denúncia a la via judicial. 
 
 

 Autoritat Científica 
En Espanya existeix una única Autoritat Científica CITES, la Direcció general de 
Mitjà Natural i Política Forestal, pertanyent al Ministeri de Medi ambient, i Mitjà 
Rural i Marí.  

Entre les seves funcions es poden destacar:  
 Emetre informes, a petició de l'Autoritat Administrativa CITES principal, atenent 

fonamentalment a qüestions relatives a la conservació de l'espècie en el seu hàbitat, 
en relació amb les sol·licituds de:  
 Permisos d'importació per a espècimens d'espècies incloses en els Annexos A o 

B del Reglament (CE) nº 338/97, 
 Permisos d'exportació o certificats de reexportació per a espècimens d'espècies 

incloses en els Annexos A, B o C del Reglament (CE) nº 338/97.  

 Emetre informes, a petició de l'Autoritat Administrativa CITES principal, atenent 
fonamentalment a qüestions relatives a les condicions que ha de reunir la 
instal·lació per a albergar animals vius, en relació amb les sol·licituds de: 
 Permisos d'importació per a animals vius d'espècies incloses en l'Annex A de el 

Reglament (CE) nº 338/97, 
 Certificats d'ús comunitari per a autoritzar dintre de la Comunitat el trasllat 

d'animals vius d'espècies incloses en l'Annex A de el Reglament (CE) nº 338/97, 
que per alguna raó haja de conservar-se en un lloc autoritzat.  

 Emetre informes, a petició de l'Autoritat Administrativa CITES principal, atenent a 
les finalitats i les característiques de les instal·lacions, en relació amb el trasllat 
definitiu d'un espècimen decomissat. 
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2.1.3. Xarxa Natura 2000 
 
La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea formada per les Zones d'Especial 
Conservació (ZEC) i per les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquesta 
xarxa d'espais coherents es fonamenta en la política de conservació de la naturalesa de la 
Comissió Europea per a tots els estats membres de la Unió Europea amb l'adopció de la 
Directiva 92/43/CEE del 21 de Maig de 1992 relativa a la Conservació dels Hàbitats 
Naturals i de la Fauna i la Flora Silvestres, més coneguda com Directiva Hàbitats. La 
seva fi és garantir el manteniment o, si escau, el restabliment, en un estat de conservació 
favorable, dels tipus d'hàbitats naturals i d'hàbitats de les espècies que es tracti en la seva 
àrea de distribució natural. Per a això es persegueix fomentar un ús sostenible del seu medi 
i dels seus recursos amb la finalitat de garantir l'espai a generacions esdevenidores.  

 
 Directiva d'Aus 79/43/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres.  

La Directiva Aus pretén la conservació a llarg termini de totes les espècies d'aus 
silvestres de la UE. Establix un règim general per a la protecció i la gestió d'aquestes 
espècies, així com normes per a la seva explotació, obligant que s'adoptin totes les 
mesures necessàries per a preservar, mantenir o restablir una diversitat i una superfície 
suficients d'hàbitats per a totes elles. S'aplica tant a les aus com als seus ous i els seus 
nius. La Directiva identifica 200 espècies i subespècies amenaçades que necessiten una 
especial atenció. Els Estats membres de la UE han de designar zones de protecció 
especial per a elles.  

La protecció dels hàbitats és un element crucial de la Directiva Aus. Els Estats membres 
han d'adoptar les mesures necessàries per a conservar, mantenir o restablir una diversitat 
i una superfície suficient d'hàbitats per a les aus silvestres. En l'annex I de la Directiva 
figura una llista de les espècies que precisen mesures de protecció especials. Els 
territoris més apropiats, en nombre i grandària, han de ser designats zones de protecció 
especial (ZEPA) per a aquestes espècies i per a les espècies migratòries. L'annex II 
recull una llista de les espècies que poden ser objecte de caça. Algunes d'elles, que són 
comercialitzables, també figuren en l'annex III. En l'annex IV es relacionen mètodes de 
captura i mort i maneres de transport per a la caça que estan prohibits. Finalment, en 
l'annex V figura una llista amb els temes d'investigació als quals haurien de prestar 
especial atenció els Estats membres.  

 
 Directiva de Habitats 92/43/CEE, relativa a la Conservació dels hàbitats naturals i 

de la fauna i flora silvestre.  
La Directiva Hàbitat té com finalitat la protecció de la resta de les espècies silvestres i 
els seus hàbitats. El seu objectiu és contribuir a conservar la biodiversitat europea, 
mitjançant l'establiment d'una xarxa ecològica i un règim jurídic de protecció de les 
espècies silvestres. Identifica al voltant de 200 tipus d'hàbitats, unes 300 espècies 
animals i gairebé 600 espècies vegetals com d'interès comunitari, i establix la necessitat 
de protegir-los, per a això obliga a que s'adoptin mesures per a mantenir-los o restaurar-
los en un estat favorable de conservació. Correspon als Estats membres de la UE 
determinar les seves zones especials de conservació i establir, si escau, plans de gestió 
que combinin la seva conservació a llarg termini amb les activitats econòmiques i 
socials.  

La Directiva crea una xarxa ecològica coherent de zones especials de conservació amb 
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el nom de Natura 2000, que també inclou les zones de protecció especial designades 
d'acord amb la Directiva Aus. La xarxa estarà formada per zones que alberguin tipus 
d'hàbitats naturals relacionats en l'annex I i espècies de plantes i d'animals incloses en 
l'annex II de la Directiva. Els criteris científics per a determinar les zones que 
s'inclouran en la xarxa figuren en l'annex III. La Directiva insta a designar àrees de 
conservació, establir vincles funcionals amb la matriu territorial que les envolta i 
mantenir la coherència ecològica de la Xarxa.  

A més, establix un sistema de protecció global de les espècies silvestres. En l'annex IV 
de la Directiva es relacionen les espècies d'animals i plantes d'interès comunitari que 
requereixen una protecció estricta fins i tot fora de la xarxa Natura 2000. Igual que la 
Directiva Aus, la Directiva Hàbitat regula l'explotació de les espècies: en l'annex V 
figuren les espècies d'interès comunitari la captura del qual en la naturalesa i explotació 
poden veure's sotmeses a mesures de gestió. En l'annex VI figura una llista dels mètodes 
i mitjos de captura i sacrifici i les maneres de transport prohibits per a la caça.  

El valor d'aquesta Directiva per a la conservació de la biodiversitat estreba bàsicament 
en dos aspectes. D'una banda, considera als ecosistemes i als hàbitats de determinades 
espècies com elements clau per al manteniment de la diversitat biològica de la UE, i els 
converteix en l'objecte central de la política comunitària de conservació de la naturalesa, 
superant l'estratègia tradicional d'actuació sobre espècies aïllades. I, per un altre, 
introduïx un concepte nou de gran importància: els valors ecològics del territori 
comunitari constituïxen un factor primordial que cal tenir en compte en la planificació i 
la instrumentació d'altres polítiques sectorials. 

 
 
2.2. A nivell nacional  
 
 

2.2.1. Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades 
El Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades i els Plans d'Actuació són uns 
instruments i eines, específiques per a la gestió i recuperació d'espècies amenaçades, de 
caràcter administratiu i d'àmbit estatal, depenent del Ministeri de Medi ambient en el qual 
estan incloses les espècies, subespècies i poblacions la protecció efectiva de les quals 
exigeixi mesures específiques de conservació per part de les Administracions Públiques.  

L'any 1989 suposa una data de gran importància per a la conservació de la naturalesa a 
Espanya, al ser promulgada la Llei 4/1989 de Conservació dels Espais Naturals i de la 
Flora i fauna Silvestres, que aporta per primera vegada la idea de conservació activa. A 
més de suposar un canvi de concepte ("totes les espècies estan protegides encara que 
algunes es poden explotar") en el que fins a en aquest moment es considerava la protecció 
de les espècies ("tot es pot explotar excepte el que està protegit"), aquesta Llei dóna, per 
primera vegada, un tractament específic a les espècies amenaçades.  

La Llei crea en el seu article 30.1 el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades, en el 
qual han d'incloure's, segons establix l'article 29 de la mateixa Llei, les espècies, 
subespècies o poblacions la protecció efectiva de les quals exigeixi mesures específiques 
per part de les Administracions Públiques. En aquesta mateixa línia, l'article 10 del Reial 
decret 1997/1995, pel qual s'estableixen mesures per a contribuir a garantir la 
biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals (transposició de la Directiva 
92/43/CEE d'Hàbitats) reforça el paper del Catàleg Nacional.  
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Amb l'elaboració del Catàleg Nacional no es tracta d'establir la llista d'espècies 
protegides (l'article 26 de la Llei ja establix un règim general de protecció) sinó d'extreure 
del conjunt d'aquestes espècies aquelles que requereixen mesures específiques, devent ser 
incloses en alguna de les quatre categories que es defineixen, depenent de la problemàtica 
de cadascuna. Les categories establertes són:  

 En perill d'extinció: Una espècie, subespècie o població ha d'incloure's en aquesta 
categoria quan els factors negatius que incideixen sobre ella fan que la seva 
supervivència sigui poc probable a curt termini.  

 Sensibles a l'alteració del seu hàbitat: Un taxó haurà de ser inclòs en aquesta 
categoria quan no estant en perill d'extinció s'enfronta a un risc de desaparició en la 
naturalesa a mitjà termini degut principalment a que ocupa un hàbitat amenaçat, en 
greu regressió, fraccionat o molt limitat.  

 Vulnerables: Un taxó serà considerat com a tal quan sense estar en perill d'extinció 
s'enfronta a un risc de desaparició en la naturalesa a mitjà termini.  

 D'interès especial: Taxons que no complint els criteris per a ser inclosos en les 
categories anteriors, presenten un valor particular en funció al seu interès científic, 
ecològic, cultural o per la seva singularitat.  

 
El catalogar una espècie (incloure-la en alguna de les categories) suposa donar-li una 
forma jurídica que obliga i facilita l'aplicació de les mesures de protecció necessàries. De 
forma general aquestes mesures estan esbossades en l'article 31 de la Llei 4/89, on 
s'assenyalen els efectes de la catalogació en funció de les diferents categories establertes 
en l'art.30: Categories d'amenaça i compromís de l'administració responsable després de 
la inclusió d'un taxó en el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. 

 
CATEGORIES DE AMENAÇA  OBLIGA A  
En Perill d’extinció  Pla de Recuperació 
Sensible a l’alteració de l’hàbitat  Pla de Conservació de l’hàbitat  
Vulnerables  Pla de Conservació 
D’Interès especial  Pla de Maneig  

 
El funcionament i contingut del Catàleg Nacional va ser regulat per una normativa 
específica, el Reial decret 439/1990, on apareixien inclosos els primers 448 taxons: 75 en 
"En perill d'extinció" i 372 en "D'interès especial".  

 
Per Grups la situació era la següent: 

 
Situació del Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades després de la publicació del 
R.D. 439/90 

 
Tipus d’Espècie  En perill d’extinció  D’interès especial  
Total  75 372 
Flora  56 5 
Peixos 2 5 
Amfibis  1 20 
Rèptils  1 40 
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Tipus d’Espècie  En perill d’extinció  D’interès especial  
Aus  11 268 
Mamífers  4 34 

 
És convenient remarcar que l'article 8.1 del RD 439/90 dicta que quan per raons de 
distribució, els corresponents plans deuen d’aplicar-se en més d'una Comunitat Autònoma 
s'hauran d'elaborar criteris orientadors sobre el contingut dels Plans de Recuperació.  

Les característiques que, segons la norma jurídica, defineixen el Catàleg Nacional 
d'Espècies Amenaçades, posen de manifest que es tracta d'un registre obert amb una 
missió informativa però amb efectes jurídics clars tant per a les Comunitats Autònomes, 
com per a l'Administració central. Resulta evident que les categories tenen també tal 
condició per a tots els Catàlegs, tant el Nacional com aquells que pugui establir en el seu 
respectius àmbit territorial cada Comunitat Autònoma (Llei 4/89; art. 30.2), a qui per altra 
banda, es reconeix també la possibilitat de configurar altres categories específiques, 
determinant les prohibicions i actuacions que es considerin necessàries per a la seva 
preservació (art.32).  

La catalogació d'aquests taxons pot ser promoguda per Comunitats Autònomes, 
Administració Central i Institucions públiques i privades relacionades amb la conservació 
de la naturalesa. El procés s'inicia quan existeix una informació científica que així ho 
aconselli.  

 
D'altra banda, a proposta del Comitè de Flora i Fauna Silvestres, el 17 de març de 2004, 
la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa va aprovar les següents qüestions 
relatives al Catàleg Nacional d'Espècie Amenaçades:  
 Creació d'un Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades i D'Interès Especial 

(CNEADI). Aquest nou Catàleg té, pel que fa a les espècies amenaçades, únicament 
dues categories: “En Perill d'extinció” i “Vulnerable”.  

 En el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades i D'Interès Especial (CNEADI), els 
taxons corresponents a la categoria “D'interès especial” figuren en un Llistat 
d'Espècies Protegides d'Interès Especial, no tenint el caràcter d'espècies amenaçades.  

 Creació d'un Llistat d'Espècies Extingides fora del Catàleg Nacional.  

 Aprovació d'uns Criteris Orientadors per a la inclusió de taxons i poblacions en 
Catàlegs d'Espècies Amenaçades i en el Llistat d'Espècies Protegides d'Interès 
Especial (Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa, 2004). 

 
 

2.2.2. Estratègies Nacionals de Conservació 
En 1999 la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa va acordar portar a terme 
diverses estratègies de conservació en les quals es recollissin els criteris orientadors dels 
Plans de Recuperació i donessin lloc a la realització d'accions coordinades entre diverses 
Comunitats Autònomes, amb la finalitat de protegir a determinades espècies l'hàbitat de 
les quals abastessin diversos territoris.  

El 25 de febrer de 1999 es va aprovar l'Estratègia Nacional per a la Conservació del Linx 
Ibèric (Lynx pardinus), ja que és un dels felins mes amenaçat del món, endèmic de la 
Península Ibèrica, amb una població que no sobrepassa els 200 exemplars segons el cens 
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presentat en el Seminari Internacional sobre Linx Ibèric celebrat en Andújar en 2002.  

El 19 d'octubre de 1999, la Comissió Nacional per a la Protecció de la Naturalesa va 
aprovar l'Estratègia per a la Conservació de l'Ós bru Cantàbric, com base per a 
l'actualització dels plans de recuperació existents en les quatre comunitats autònomes 
afectades (Astúries, Cantàbria, Castella-Lleó i Galícia).  

El 4 de juliol de 2000 la Comissió Nacional per a la Protecció de la Naturalesa va aprovar 
l'Estratègia per a la Recuperació del Trencalós a Espanya.  

El 9 de juliol de 2001 la Comissió Nacional per a la Protecció de la Naturalesa va aprovar 
l'Estratègia per a la Conservació de l'Àguila Imperial Ibèrica. Segons el cens de 1999 
només quedaven en aquest any 131 parelles d'àguila imperial (d'elles 104 reproductores), 
totes localitzades a Espanya.  

L'Estratègia Nacional per a la Conservació del Llop Ibèric (Canis lupus) va ser aprovada 
per la Comissió Nacional per a la Protecció de la Naturalesa al desembre de 2004.  

Al març de 2004 va ser aprovada per la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa 
l'Estratègia Nacional de Conservació del Gall fer Cantàbric (Tetrao urogallus 
cantabricus). Al gener de 2005 es va aprovar l'Estratègia Nacional per a la Conservació 
del Gall fer Pirinenc (Tetrao urogallus acquitanicus).  

L'Estratègia Nacional de Conservació de l’Anec capblanc (Oxyura leucocephala) va ser 
aprovada al gener de 2005 per la Conferència Sectorial de Medi ambient.  

L'Estratègia Nacional contra l'ús d'Esquers Enverinats en el Mitjà Natural, va ser 
aprovada per la Conferència Sectorial de Medi ambient el 23 d'octubre de 2004, per a 
posar fre a les morts d'animals a causa de la utilització d'esquers enverinats (3.668 
exemplars van morir enverinats en la dècada 1990-1999, el 43,3% pertanyents a espècies 
incloses en el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades).  

El Ministeri de Medi ambient -dintre del marc general previst per l'Estratègia de 
Biodiversitat- en col·laboració amb tots els sectors implicats, va elaborar un Pla 
Estratègic per a la Conservació i Ús Racional dels Aiguamolls en el Marc dels 
Ecosistemes Aquàtics. Els objectius d'aquest projecte es fonamenten en el Pla Estratègic 
del Conveni de Ramsar i en l'Estratègia sobre Aiguamolls Mediterranis. Espanya es va 
adherir a aquest Conveni en 1982, havent incorporat fins a la data un total de 49 zones 
humides que suposen un total de 158.288 hectàrees del territori espanyol. Aquestes zones 
estan classificades per Comunitats Autònomes que, en la seva major part, han estat 
declarades, també, com ZEPAS (Zones d'Especial Protecció per a les Aus). 

 
 

2.2.3. Publicacions en el Butlletí Oficial de l'Estat de la Normativa del Catàleg 
Nacional d'Espècies Amenaçades 

 
 Creació del Catàleg Nacional 
 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres. 
 
 Regulació del Catàleg Nacional 
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (B.O.E. no 82, 5 abril 1990) 
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 Modificacions del Catàleg Nacional 
 Orden de 29 de agosto de 1996 (B.O.E. no 217, 7 septiembre 1996) 

 Orden de 9 de julio de 1998 (B.O.E. no 172, 20 julio 1998) 
 Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 1998 (B.O.E. no 191, 11 agosto 

1998) 
 Orden de 9 de junio de 1999 (B.O.E. no 148, 22 junio 1999) 

 Orden de 10 de marzo de 2000 (B.O.E. no 72, 24 marzo 2000) 
 Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 2000 (B.O.E. no 96, 21 abril 

2000) 
 Orden de 28 de mayo de 2001 (B.O.E. no 134, 5 junio 2001) 

 Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre (B.O.E. no 265, 5 noviembre 2002) 
 Orden MAM/1653/2003, de 10 de junio (B.O.E. no 149, 23 de junio 2003) 

 Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo (B.O.E. no 197, de 16 de agosto de 2004) 
 Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio (B.O.E. no 165, de 12 de julio de 2005) 

 Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril (B.O.E no 117, de 17 de mayo de 2006) 
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3. Conservació de l’os bru  a Espanya 
 
Les característiques més definitories de l’os brú (Ursus arctos pyrenaicus) són el seu 
pelatje, la seva petita cua (7-8 cm) i el seu enorme cap, rematat per dues petites orelles 
rodones. Els óssos bruns cantàbrics o ibèrics són els més petits de tot el món, doncs els 
mascles rares vegades sobrepassen els 180 kg i les femelles ronden els 130 o 140 kg. Els 
óssos tenen unes grans variacions de pes al llarg de l'any i d'un any a un altre, depenent de 
l'abundància o escassesa de menjar. La coloració del pelatge dels óssos ibèrics varia des 
d'un crema pàl·lid fins al marró fosc, però sempre amb una peculiar coloració més fosca, 
gairebé negra, en les potes i groguenca en la punta dels pèls.  
 
 
3.1. Hábitat i distribució  
 
En el passat els óssos poblaven la major part de les regions muntanyenques espanyoles i, 
encara que en moltes d'elles segueix havent una abundant collita de fruits, la persecució de 
l'home i la falta de llocs tranquils han fet que avui dia l'únic hàbitat viable siguin els grans 
boscos caducifolis del nord espanyol: la Serralada Cantàbrica i els Pirineus. Els pocs que 
queden a Espanya es troben repartits en tres nuclis poblacionals:  

  Nucli occidental (Galícia, Astúries i Castella-Lleó): és el millor dels nuclis, amb uns 60 
óssos.  

  Nucli cantàbric oriental (Astúries, Cantàbria i Castella-Lleó): està separat de l'anterior 
per 30 a 50 km i acull a uns 20 exemplars.  

  Nucli pirinenc: és en realitat un nucli residual que té menys de 5 individus.  
 
Un ós adult pot arribar a perdre fins al 40% del seu pes durant l'hivern. La seva alimentació 
està en un 85% basada en matèria vegetal (glans, castanyes, hayucos, avellanes, bayas, 
megaforbios, tubércles, brots tendres de gramíneas...), i la completa amb carronyes, 
insectes, mel, bolets, aus, ous i ungulats.  
 
Els óssos han arrossegat sempre dolenta fama i les seves agressions han estat gairebé 
sempre magnificades, pel que la seva presència a Europa s'ha anat fent cada vegada més 
escassa.  
 
Els óssos són els vertebrats amb les menors taxes de natalitat del món. Les femelles arriben 
a la maduresa sexual a una edat entre 3 anys i mig i 5 anys.  
 
Són animals polígams, que s'aparellaran diverses vegades al llarg de la temporada. Durant 
l'època de zel, els mascles amplien el seu territori i es dediquen a vagabundejar en un intent 
de localitzar i controlar l'estat reproductiu de les escasses femelles. Les criatures neixen 
gairebé calbes, pesant tot just 500 g, cegues i sense dents. El desenvolupament dels ossos 
és ràpid i abandonen la osera a la fi de la primavera.  
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3.2. Problemes de conservació i protecció legal 
 
Poc més de 80 óssos sobreviuen avui a Espanya, repartits entre la Serralada Cantàbrica i 
els Pirineus. Entre les seves amenaces destaquen la humanització del seu entorn i la 
desaparició del tapís vegetal per sobreexplotació, canvis en l'ús del territori i construcció 
d'infraestructures, juntament amb els llaços, ceps i escopetes del furtivisme.  
 
La pèrdua d'espai vital obliga a nombroses poblacions d'óssos a entrar en contacte amb 
l'home i els seus animals domèstics, provocant conflictes que deriven en batudes il·legals i 
en la col·locació de ceps i verins (llaços per a senglars i els verins per a llops).  
 
Les alteracions i pèrdues d'hàbitat inclouen, sobretot, desforestació per extracció de fusta i 
obertura de pistes forestals, incendis, conversió de boscos en terrenys agrícoles o ramaders, 
mineria a cel obert, construcció de carreteres, pistes d'esquí, embassaments, urbanitzacions, 
etc.  
 
La desaparició de les àrees forestals naturals mina el futur de l'espècie. La parcel·lació crea 
barreres artificials que impedeixen el lliure desplaçament de les poblacions d'óssos, aïllant-
les entre si i reduint les possibilitats de aparellament i reproducció, així com la diversitat 
genètica de les poblacions (especialment als Pirineus i a curt i mig termini en zones de la 
Serralada Cantàbrica), augmentant els problemes derivats de la consanguinitat i dificultant 
la recerca i localització d'aliment.  
 
Després de segles d'implacable persecució, la caça de l'ós va ser prohibida de forma 
temporal en 1952, i de forma definitiva en totes les Reserves Nacionals en 1967. Des de 
1973 l'espècie està protegida i la seva caça està prohibida en tot el territori espanyol, però 
encara es capturen com trofeus de manera furtiva.  
En el nostre país l'espècie està catalogada com en perill d'extinció, el que ha derivat en 
l'aprovació de Plans de Recuperació en tota la seva àrea de distribució. La Llei de 
Conservació de la Naturalesa de 1989 va proposar una sèrie de mesures per a millorar la 
seva situació. En 1995, el nou Codi Penal va establir un càstig de fins a dos anys de presó 
per matar a un ós, tipificant-lo com delicte ecològic. En l'actualitat, matar a un ós pot ser 
penat amb multes de fins a 50 milions de pessetes.  
 
Les comunitats de Cantàbria, Astúries, Castella-Lleó i Galícia han anat creant i aprovant 
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els seus respectius plans de recuperació per a garantir la conservació de l'espècie, amb 
mesures de lluita contra el furtivisme, la conservació dels hàbitats naturals i la recuperació 
dels degradats, l'augment dels projectes d'investigació i la millora dels programes de 
sensibilització, així com el pagament de danys produïts per óssos i les compensacions a les 
poblacions que viuen en zones osseres.  
 
Una de les accions de conservació més efectives és la plantació d'espècies fruiteres en 
zones osseres per a evitar que els óssos es vegin obligats a acostar-se a àrees humanitzades, 
on la possibilitat de ser molestats o caçats per furtius és major.  
 
Sens dubte, el principal problema de conservació que afecta a l'ós brú Cantàbric és 
l'elevada mortalitat no natural que suporta. Si aquesta no existís, hauria excel·lents 
possibilitats de recuperació. 
 
 Així mateix es va possar en marxa un plà coordinat entre els governs d'Espanya, França i 
Andorra per a la recuperació de l'ós bru al Pirineu amb accions semblants, entre les quals 
destacà l'alliberament de cinc femelles pel govern francès, després que al novembre de 
l'any 2004 Cannelle, l'última óssa autòctona de la vessant francesa, fos abatuda per un 
caçador. L'alliberament d'aquests cinc exemplars forma part d'un projecte que pretenia 
duplicar la població d'ós bru abans del 2008. 
 
A més de la implicació institucional o dels sectors que poden estar afectats directament per 
la presència de l'ós bru, la col.laboració de la població en general també és molt important. 
Així, es pot ajudar amb treballs de millora del seu hàbitat com ara repoblacions forestals o 
plantacions de fruiters, amb l'avís a les autoritats o ONG en cas de veure un ós perquè 
extremen la seua vigilància o amb la denúncia de qualsevol dany o amenaça cap a ell o el 
seu hàbitat.  

 Col·laborar en la lluita contra el furtivisme.  
 Recordar que la utilització de ceps, llaços o verins està prohibida, a més de tractar-se de 

mitjans no selectius.  
 Conservar el medi ambient, evitant la seva degradació, no llençant escombraries, no 

encenent focs,...  
 Respectar les instruccions que de la Guarderia de Medi ambient.  

 No disparar si no s’ està segur de l'espècie d'animal que s’intenta abatre.  
 Suspendre la cacera si al donar una batuda surt un ós o si es sap que per la zona campeja 

algun. 
 
 
3.3. Estrategia per la Conservació de L’ós brú Cantàbric 
 

3.3.1. Introducció 

La llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna 
Silvestres (Veure enllaç anex), exigeix la redacció de Plans de Recuperació per a espècies 
catalogades "en perill d'extinció", categoria en la qual el Reial decret 439/1990, de 30 de 
març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades,i inclou a l'ós bru 
(Veure enllaç anex). L'elaboració i aprovació d'aquests plans correspon a les Comunitats 
Autònomes. D'igual manera, aquest Reial decret estableix la necessitat d'una coordinació 
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tècnica intercomunitària, per al desenvolupament i aplicació dels plans d'actuació. Així en 
l'art. 8 del Reial decret es llegeix textualment: "Quan per raons de l'àrea de distribució 
d'una espècie, subespècie o població catalogada, els corresponents Plans deguin aplicar-
se en més d'una Comunitat Autònoma, la Comissió Nacional de Protecció de la 
Naturalesa elaborarà, per a cada espècie o grup d'espècies catalogades, criteris orientadors 
sobre el contingut de dites Planes". Mandat legal de plena aplicació en el cas de l'ós bru 
cantàbric, la distribució actual del qual afecta a quatre Comunitats Autònomes. 

En el cas de l'ós bru cantàbric no es parteix de zero, ja que conta amb Plans de 
Recuperació vigents en les quatre Autonomies osseres, aprovats al llarg del període de 
1989 a 1992. La Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa, en la reunió celebrada 
el 25 de febrer de 1999, va acordar que aquests criteris haurien d'estar recollits en un 
document més ampli denominat Estratègia de Conservació. 

El Ministeri de Medi ambient, a través de la Direcció general de Conservació de la 
Naturalesa, en el marc de les seves competències, ha pres al seu càrrec la coordinació 
d'aquesta Estratègia, redactant-ne el document tècnic de base en el seny del Grup de 
Treball de l'ós bru cantàbric, del Comitè de Flora i Fauna Silvestres, que aglutina experts, 
representants de les Comunitats Autònomes concernides i tècnics i assessors de la citada 
Direcció general.  

Per a l'elaboració del document es va tenir en compte escrits, informes i documents, 
públics i inèdits, entre els quals destaquen els següents:  

 Plà coordinat d'actuacions per a la conservació de l'ós bru, de la Direcció general de 
Conservació de la Naturalesa, del Ministeri de Medi ambient. (Memòries anuals des de 
1986 a 1998).  

 Ponències i conclusions del Taller sobre la situació i la protecció de l'ós brú a Europa. 
Covadonga, Astúries. (Consell d'Europa, 1988).  

 Recomanacions n° 10 (1988) sobre la protecció de l'ós brú i n° 37 (1992) sobre la 
protecció de l'ós cantàbric, del Comitè Permanent del Conveni relatiu a la Conservació 
de la Vida Salvatge i el Mitjà Natural d'Europa. Conveni de Berna. (Consell d'Europa).  

 Plans de Recuperació de l'ós brú a Cantàbria (1989), Castella-Lleó (I 990),Astúries 
(1991) i Galícia (1992).  

 La conservation d'I'ours brun dans I'Union Européenne. Actions cofinancées parell 
LIFE-Nature (CE/DG XI, 1997).  

 Ponències i conclusions de la Conferència Internacional sobre la conservació de l'ós 
brú a Europa -un repte de cara al segle XXI-. Cervera de Pisuerga, Palencia. (Ministeri 
de Medi ambient, 1998).  

 Final Draft Action Pla for Conservation of the Brown Bear in Europe. (Council of 
Europe, 1999).  

 Bears. Status Survey and Conservation Action Pla. (IUCN, 1999).  

 Estratègia Espanyola per a la Conservació i l'Ús Sostenible de la Diversitat Biològica. 
(Ministeri de Medi ambient, 1999).  

 Propostes del Grup de Treball de l'ós bru cantàbric, del Comitè de Flora i Fauna 
Silvestres. 

 
A més de la normativa espanyola, l’os esta amparat tembé per la legislació comunitària. 
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La Directiva Habitats ( Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992) el 
califica com “espècie prioritària” el que suposa que la seva conservació constitueixi una 
especial responsabilitat per les administracions responsables. La persecució ilegal de l’os 
brú es considera un delicte penal que pot ser castigat amb la presó i multes econòmiques. 

 

 
3.3.2. Diagnostic de la situació 
A Espanya, al costat d'Itàlia, França i alguns països asiàtics viuen les poblacions d'óssos 
bruns més amenaçades del món. 

Des de les primeres dècades d'aquest segle els óssos bruns es distribueixen en la 
Serralada Cantàbrica en dues poblacions que possiblement estan incomunicades, fet 
aquest que sembla confirmar-se en estudis genètics: població occidental i població 
oriental.  

Encara que avui dia, en general, es viu una crisi demogràfica en les zones osseres (s'ha 
reduït la densitat de població humana entre 2-3 vegades en els últims 50 anys), el grau i 
diversitat de l'activitat humana i la densitat d'habitants en les zones osseres de la 
Serralada Cantàbrica és molt elevat. Aquest alt grau de antropització ressalta el paper 
bàsic que per a la conservació de l'ós juguen les zones de refugi i hibernació.  

Les poblacions cantàbriques d'óssos estan separades per 30-50 km de distancia on 
s'acumulen importants infraestructures i activitats humanes (mineria, autopistes 
carreteres, ferrocarril, pistes d'esquí, gasoducte...). L'àrea de distribució de l'espècie es 
reparteix en quatre Comunitats Autònomes:Astúries, Cantàbria, Castella-Lleó i Galícia. 
La població occidental s'estén per Astúries, Castella-Lleó i Galícia, des dels Ancares de 
Lugo, per l'Oest, fins al Port de Pajares, per l'Est. La població oriental s'estén per uns des 
de Campoo de Suso (Cantàbria), a l'Est, fins al Port de Vegarada (Astúries) per l'Oest. 
Afecta a Castella-Lleó, Cantàbria i Astúries. Entorn del 85% de la superfície ocupada 
pertany a Castella-Lleó.  

La petita grandària d'aquestes poblacions és de per si un perill i l'extinció pot ocórrer com 
resultat de l'atzar. Les anàlisis sobre l'evolució i dinàmica d'aquestes poblacions semblen 
indicar que els riscos d'extinció són elevats. 

Els coneixements sobre la demografia d'aquestes poblacions d'óssos semblen indicar que 
les elevades taxes de mortalitat (i especialment de les femelles) són les responsables de 
l'actual situació de perill.  

De tota manera, des d'una perspectiva de conservació, tenint en compte els casos de morts  
determinats i l'elevat grau d’humanització de l'hàbitat cantàbric, la mort d'óssos ha 
d'entendre's com associada directa o indirectament amb l'home.  
 
A la Serralada Cantàbrica, les accions per a la conservació dels óssos s'emmarquen en 
els Plans de Recuperació. Disposant d'informació bàsica sobre l'ecologia i la problemàtica 
de l'ós, i amb la base legal que proporciona la Llei 4/1989, es va iniciar el procés 
d'elaboració dels Plans de Recuperació per part de les Comunitats Autònomes 
cantàbriques. Actualment les quatre comunitats osseres tenen Plans vigents. El seu ordre 
d'aprovació va anar: a Cantàbria, per Decret 34/1989, de 18 de maig; a Castella-Lleó, 
Decret 108/1990, de 21 de juny; a Astúries, Decret 13/91, de 24 de gener: i a Galícia, 
Decret 149/1992, de 5 de juny  (Veure enllaç annex 3).  
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Sembla clar que en el cas de l'ós existeix consens sobre la idoneïtat dels Plans com 
instrument per a la seva recuperació. No obstant això, després d’anys d'aplicació dels 
Plans,  els objectius estratègics com eliminar la mort d'óssos causada per persones, 
garantir la connectivitat entre els nuclis reproductors o evitar la pèrdua d'hàbitat de 
qualitat, no han estat resolts satisfactòriament.  
 
Els nous Plans haurien d'organitzar-se identificant clarament els factors d'amenaça i 
establint les prioritats per a abordar-los, ja que els esforços reeixits de conservació són 
aquells que maximitzen l'eficàcia, emprant els recursos humans i el finançament a 
resoldre els problemes prioritaris.  

 
 

3.3.3. Objectius 
 Reduir el nombre d'óssos morts per persones.  

 Conservar i millorar l'hàbitat.  
 Assegurar la connectivitat entre poblacions i nuclis de població.  

 Garantir el suport públic a la conservació dei ós.  
 

 
3.3.4. Línees bàsiques  d’ actuació 
Per l'elaboració d'aquestes línies d'actuació es parteix d'experiències prèvies emmarcades 
en els Plans de Recuperació autonòmics, en el Plà coordinat d'actuacions per a la 
conservació de l'ós brú del Ministeri de Medi ambient i en els projectes LIFE-Naturalesa.  

El diagnòstic precedent destaca l'elevat risc d'extinció de les poblacions cantàbriques, i 
identifica la mort d'óssos causada per persones i la pèrdua i fragmentació de l'hàbitat com 
els factors d'amenaça més importants.  

L'Estratègia atén la necessitat d'actualitzar els coneixements sobre la biologia i ecologia 
de l'espècie i redefinir les prioritats d'investigació, com garantia de les pautes de 
conservació triades. A més, es necessiten dades creïbles per a convèncer al públic de 
l'oportunitat de les mesures de conservació, especialment quan la seva aplicació 
s'acompanya de regulacions significatives en l'ús humà de l'hàbitat osser.  

Un dels objectius bàsics de l'Estratègia Espanyola per a la Conservació i l'Ús Sostenible 
de la Diversitat Biològica és fomentar l'educació, divulgació i informació dirigides a 
augmentar la consciència ciutadana i a arribar a la implicació social en les tasques de 
conservació. El suport públic és imprescindible per a arribar a l'èxit en els programes de 
recuperació. La presència d'óssos ha d'entendre's com positiva i dinamitzadora de les 
àrees rurals.  
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3.3.5. Conservació de la especie 
 

3.3.5.1. Eliminació de la mort  d’ossos causada per persones. 
 

 Extremar la vigilància i reforçar els mecanismes per a evitar les morts directa o 
indirectament causades per l'home, amb especial atenció a les ósses amb criatures i a 
les zones amb furtivisme afavorint la creació de patrulles especialitzades en la 
vigilància de l'espècie i recolzant en aquest sentit totes les iniciatives.  

 Investigar i denunciar els casos de mortalitat no natural coneguts.  

 Eliminar el trampeig il·legal amb llaços i l'ús de verins.  

 Compatibilitzar la pràctica de la caça amb la conservació de l'ós, adoptant les següents 
mesures:  
 Tendència a supervisar totes les batudes de caça major que es portin a terme en 

zones osseres.  
 Limitar la pràctica de la caça a dates en les quals no interfereixi amb els parts i la 

hibernació dels óssos.  
 Elaboració d'un protocol per a caçadors en zona ossera, que contingui informació 

general sobre els hàbits i el comportament de l'espècie i recomanacions sobre 
l'actitud a adoptar davant trobades o presència d'óssos, amb la finalitat d'evitar 
morts d'óssos.  
 

 Elaborar un protocol de captura d'exemplars amb fins de conservació, científics o de 
gestió, que redueixi el risc de mortalitat a nivells suportables per a una petita població 
d'óssos i l'operatiu necessari per a intervenir en situacions d'óssos ferits o atrapats en 
paranys de furtius.  

 
 

3.3.5.2. Reducció dels conflictes entre ossos i humans. 
 

 Mantenir una política àgil i suficient d'indemnitzacions pels atacs d'óssos a les 
explotacions agropecuàries, associada a mesures de protecció a ruscs i ramats. Així 
mateix, tendir a homogeneïtzar les compensacions per danys i els mecanismes de 
pagament en les quatre Comunitats Autònomes.  

 Elaborar un protocol per a visitants de zones osseres, amb recomanacions del 
comportament a seguir davant trobades o presència d'óssos.  

 
 

3.3.6. Maneig dels hábitats 
 
 

3.3.6.1. Conservació i restauració d’ hábitats. 
 

 Tendir a incloure l'àrea de distribució actual delimitada en els Plans de Recuperació de 
l'ós bru en la Llista Nacional de Llocs d'Interès Comunitari,.  

 Dirigir actuacions de maneig de l'hàbitat mitjançant l'elaboració d'uns criteris tècnics 
de gestió, conservació i restauració, que garanteixin la millora i l'accés dels exemplars 
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a les fonts d'aliment, el refugi i la comunicació entre zones osseres, organitzant l'àrea 
de distribució actual i potencial en Unitats de Gestió Osera (UGO). 

 Assegurar el correcte compliment del pla de seguiment, per a tots aquells programes, 
projectes i activitats que puguin tenir efectes adversos per a la conservació de les 
poblacions cantàbriques. Per  això es tindrà en compte el següent: A més d'aquelles 
actuacions recollides en l'Annex I del Reial decret 1302/1986, de 28 de juny (Veure 
enllaç a anex) d'Avaluació d'Impacte Ambiental haurien de ser sotmeses a una 
adequada avaluació de les seves repercussions d'acord amb l'establert en la legislació 
estatal i en les normes de protecció o de procediment d'avaluació dictades per les 
Comunitats Autònomes, les següents actuacions:  
 Nou traçat o modificacions substancials de pistes i carreteres.  
 Línies de transport d'energia elèctrica. 
 Instal·lacions d'esquí i les seves ampliacions.  
 Rutes turístiques de tot terrè i altres activitats turístiques organitzades.  
 Construcció d'embassaments i minicentrals. 
 Activitats mineres.  
 Parcs eòlics.  
 Instal·lacions fixes de comunicació.  
 Qualsevol altra que, segons el parer de l'Administració mediambiental competent, 

modifiqui o impliqui un risc per a l'espècie o el seu hàbitat.  
 

 En el cas que el projecte afecti a Àrees Crítiques catalogades en els Plans de 
Recuperació Autonòmics, se sotmetrà, almenys, a un informe previ vinculant de 
l'Administració mediambiental competent.  

 Elaborar una metodologia rigorosa d'avaluació d'impacte ambiental específica per a 
l'ós bru.  

 
 
3.3.6.2. Comunicació entre poblacions i nuclis reproductors. 

 Delimitar amb precisió el corredor entre les dues poblacions d'óssos cantàbrics, en els 
seves vessants asturiana i lleonesa i identificar els elements que puguin actuar com 
barrera.  

 Garantir la connectivitat entre zones osseres a través de plans especials de conservació 
o restauració de corredors, que incloguin mesures que potenciïn la regeneració boscosa 
natural, la reforestació i altres mesures correctores de les barreres identificades. 

 
 

3.3.6.3. Establiment de métodes estandaritzats de seguiment de la poblacio. 

 Seleccionar mètodes estandarditzats de seguiment que proporcionin la millor 
informació sobre cens i distribució de les dues poblacions cantàbriques, tenint en 
compte metodologies específiques per a conèixer anualment el cens i distribució de les 
ósses amb criatures.  

 Seleccionar mètodes estandarditzats de seguiment que permetin avaluar anualment la 
distribució i les causes de mortalitat segura i probable d'óssos.  
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3.3.7. Educació i conciencia pública 
 Impulsar, amb caràcter general, la informació abundant i les activitats d'educació 

ambiental i formació.  

 Fomentar la formació i les campanyes informatives entre els sectors d'activitat 
relacionats amb les àrees osseres, amb la finalitat d'afavorir l'acceptació de l'ós i reduir 
els conflictes entre óssos i activitats humanes.  

 Fomentar la formació, en el que es refereixi a l'espècie, entre els col·lectius implicats 
en les tasques d'execució d'aquesta Estratègia, amb especial atenció al personal tècnic i 
de guarderia.  

 
 

3.3.8. Participació pública 
 

 Establir mecanismes de participació dels agents locals, econòmics i socials en el 
desenvolupament d'aquesta Estratègia  i especialment la participació dels habitants de 
les zones osseres, i en particular dels col·lectius més directament afectats, en la 
formulació, seguiment i execució de les activitats relatives a la conservació de l'ós, 
creant per a això els marcs participatius i els mecanismes adequats.  

 
 Facilitar i regular la participació del voluntariat social en els programes de conservació 

de l'ós. 
 
 

3.3.9. Desenvolupament rural 
 

 Considerar les següents mesures remarcables en una estratègia de desenvolupament 
rural sostenible i d'interès per a la conservació i restauració de l'hàbitat de l'ós, 
procurant finançar la seva aplicació amb Fons Estructurals en el marc del Reglament 
CE n° 1257/ 1999 del Consell, de 17 de maig de 1999 (veure enllaç a l’annexe 3), 
sobre l'ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i 
Garantia Agrícola (FEOGA), entre altres propostes i sense perjudici d'incorporacions 
posteriors:  

 Foment de la ramaderia extensiva i conservació de les pastures d'altura conforme 
a les bones pràctiques de pasturatge, compatibles amb la conservació de l'ós.  

 Aplicació de tractaments que incrementin la producció de fruit de fajos i roures, i 
de tractaments que frenin i, si escau inverteixin, l'avanç de les fagedes a compte 
de les rouredes.  

 Promoció dels productes forestals obtinguts amb criteris de sostenibilitat i de 
mètodes alternatius per a l'extracció de fusta que no suposin la construcció de 
pistes, amb la finalitat de limitar la penetrabilitat dels boscos ossers.  

 Compensació per pèrdua de renda per cessament d'aprofitaments forestals en les 
àrees osseras més sensibles.  

 
 Millorar l'acceptació social de l'ós. 
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3.3.10. Desenvolupament de la estratègia 
 

Les accions que han d'aplicar-se per a intentar la recuperació de l'ós bru en la Serralada 
Cantàbrica revesteixen diversos graus d'urgència, afecten al conjunt de la societat, tant 
als sectors públics com privats, i han de posar-se en pràctica fent ús de diferents 
instruments. Un d'ells són els Plans de Recuperació. Constituïxen l'eix de l'entramat 
legal que ha de suportar la conservació de l'ós cantàbric i la guia de les accions que han 
de ser executades.  

Als òrgans generals de coordinació interadministrativa (Conferència Sectorial, Comissió 
Nacional de Protecció de la Naturalesa, etc.) s'uneix en el cas de l'ós cantàbric un Grup de 
Treball específic, depenent del Comitè de Flora i Fauna Silvestres, constituït a l'ampar de 
les disposicions de la Llei 4/1989. Correspon a aquest Grup de Treball, amb les 
atribucions i en el context que la vigent legislació estableix, fomentar i afavorir la 
coordinació tècnica interadministrativa en els assumptes relacionats amb la conservació 
de l'ós, així com impulsar i coordinar el procés d'implantació d'aquesta Estratègia, 
encarregant-se també de tasques específiques referides especialment a aspectes comuns a 
més d'una Comunitat Autònoma.  

Per a desenvolupar amb eficàcia la funció prioritària de coordinació es precisen recursos 
humans suficients. En aquest sentit es recomana la designació d'un assessor tècnic adscrit 
a la Direcció general de Conservació de la Naturalesa, amb la finalitat de facilitar l'acció 
coordinadora del Ministeri de Medi ambient, i així mateix, la designació de coordinadors 
en l'aplicació dels Plans de Recuperació en les diferents Comunitats Autònomes.  
  
Els costos de aplicació de l'Estratègia han de ser assumits pels propis sectors implicats en 
major mesura en la seva execució, Comunitats Autònomes i Administració de l'Estat. 

 
 

3.3.11. Coordinació 
 
 

3.3.11.1. Grup de treball 

Fomentar i potenciar la coordinació tècnica entre l'Administració Estatal i les 
Administracions Autonòmiques amb competències en la gestió directa de l'ós bru, i amb 
els sectors socials implicats o relacionats amb l'espècie, a través del Grup de Treball de 
l'ós bru cantàbric, creat en el seny del Comitè de Flora i Fauna Silvestres. A més 
d'aquesta tasca prioritària, correspon al Grup de Treball: 

 Identificar problemes de conservació i establir les prioritats de conservació, maneig i 
investigació.  

 Avaluar els resultats de les accions de conservació empreses i el nivell de 
compliment de l'Estratègia.  

 Informar al Comitè de Flora i Fauna Silvestres de totes aquelles iniciatives de 
conservació que puguin afectar a l'espècie, en particular les quals suposin 
manipulació d'exemplars, o al seu hàbitat.  

 Informar i col·laborar en l'elaboració dels protocols inclosos en la present Estratègia.  

 Definir amb claredat el concepte de Area Crítica per l'ós, considerant en tot cas com 
a tals, els llocs de hibernació, els corredors de comunicació entre nuclis reproductors 
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cap de bestiar i els llocs de millor qualitat trófica.  

 Elaborar un resum anual per a la seva distribució pública que reflecteixi l'èxit 
reproductor i la mortalitat anual, i recordi el cens i la distribució de les poblacions 
cantàbriques.  

 Portar a terme un seguiment de caràcter informatiu dels expedients sancionadors que 
directa o indirectament puguin afectar a la conservació de l'ós.  
 
 

3.3.11.2. Coordinacio interadministrativa 
 Fomentar la cooperació entre els diferents departaments de l'Administració General 

de l'Estat per a afavorir l'aplicació de la present Estratègia. El Ministeri de Medi 
ambient és l'òrgan idoni per a promoure les accions de coordinació necessàries amb 
altres departaments ministerials les actuacions dels quals puguin tenir repercussió en 
la conservació de l'ós o el seu hàbitat. Són prioritàries les següents mesures de 
coordinació:  

 Establir mecanismes de comunicació amb els Ministeris de Foment, Indústria i 
Energia i Agricultura, Pesca i Alimentació, per a conèixer i informar de les 
actuacions i inversions que els Ministeris citats realitzin i vagin a realitzar en 
l'àmbit d'aplicació d'aquesta, creant per a això una Comissió Mixta 
Interministerial.  

 Impulsar la coordinació amb els diferents departaments de l'Administració 
General de l'Estat amb competències en l'aplicació de les ajudes comunitàries al 
desenvolupament rural, a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i Garantia 
Agrícola (FEOGA), amb la finalitat de garantitzar que les actuacions que es 
derivin siguin favorables a la conservació de l'ós i del seu hàbitat.  

 Establir un mecanisme de coordinació amb el SEPRONA de la Guàrdia Civil i 
el Ministeri Fiscal, a efecte d'investigar els casos segurs i probables de mortalitat 
no natural d'óssos i de l'exercici d'accions penals contra actuacions que puguin 
ser constitutives d'infracció.  

 
 

3.3.11.3. Recursos humans 
 Facilitar l'acció coordinadora del Ministeri de Medi ambient, assignant un assessor 

tècnic, amb dependència de la Direcció general de Conservació de la Naturalesa, i les 
diferents administracions involucrades.  

 Facilitar l'aplicació dels Plans de Recuperació designant coordinadors o responsables 
en les diferents Comunitats Autònomes, amb funcions definides en els propis Plans. 

 
 

3.3.12. Actuacions d’ ordre legal 
 

 Considerar, amb caràcter general, en la normativa estatal i autonòmica els continguts 
d'aquesta Estratègia.  

 Elevar a la Conferència Sectorial de Medi ambient la proposta de declaració de l'ós bru 
com d'interès general pel govern o les Corts, amb la finalitat de dotar-se de mesures 
especials que potenciïn les contingudes en els Plans de Recuperació autonòmics i 
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afavoreixin l'aplicació d'aquesta Estratègia.  

 Integrar els continguts d'aquesta Estratègia en la normativa estatal i autonòmica que 
desenvolupi el Reglament CE n°1257/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre 
l'ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i Garantia 
Agrícola (FEOGA). 

 Incorporar la figura de l'Estratègia de Conservació a la futura Llei que modifiqui la 
Llei 4/1989, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, com 
marc de referència per a la coordinació de les accions de conservació i orientació dels 
Plans de Recuperació d'espècies amb presència interautonómica, definint amb detall el 
tipus de mesures que l'Estratègia pogués contenir.  

 
 

3.3.13. Vigència i revisió  
La vigència d'aquesta Estratègia és indefinida i serà revisada en profunditat cada 4 anys. 
L'òrgan encarregat de supervisar el grau de compliment de l'Estratègia serà la Comissió 
Nacional de Protecció de la Naturalesa. 

 
 
3.4. Conservació de l’ós bru a Catalunya: 
 

 
3.4.1. Evolució de l’ós bru als Pirineus:  
 
 A principis de segle hi havia prop de 200 exemplars que s’han anat reduïnt fins al 2007. 
La Generalitat estima que n'hi ha entre vint-i-dos i vint-i-cinc: al sector occidental, 
quatre, tots mascles; al central, entre quinze i divuit, la gran majoria a Catalunya (també a 
Andorra), deixats anar els anys 1996, 1997 i 2006 provinents d'Eslovènia; i a l'oriental, 
dos d'ascendència eslovena. 
 

 
S'estima que al Pirineu hi ha entre 

vint-i-dos i vint-i-cinc óssos. 
 

3.4.2. Protecció de l’ós bru: normativa 
 
Al 1973 l’os brú es declara espècie estrictament protegida a Espanya. Al 1986 (Reial 
decret 1302/1986) i a més a més es declarada especie en perill d’extinció pel Ministeri de 
Medi Ambient al Llibre vermell de vertebrats. L’any 1988 i al 2003: LLei Protecció d’ 
Animals: Espècie protegida. 
 1973: CITES (COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE 

FAUNA Y FLORA SILVESTRES) : Annex II. 
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 1979: Conveni de Berna: Annex II. Consell d’Europa. Queda recollit en la  
82/72/CEE: Decisió del Consell, de 3 de decembre de 1981, referente a la celebració 
del Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medio natural d’Europa. 
(Veure enllaç a l’annex 3) 

 
 

3.4.3. Estratègies Nacionals de conservació de l’os brú:  
 
Es duen a terme diferents estratègies de conservació de l’os brú a la Serralada Cantàbrica, 
als Pirineus i a més plans de recuperació a Galicia (1992), Asturias (1991), Castella i 
LLeó (1990), Cantàbria (1989) i Navarra (1996). 
 

 
3.4.4. Organismes i personal  
 Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia. 
 Servei de Parcs: Alt Pirineu, Aigüestortes i Estany Sant Maurici. 

 Cos d’Agents Rurals: comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’ Alta Ribagorça, 
l’Alt Urgell i La Cerdanya. 

 Conselh Generau d’Aran 
 Guardes de Medi Ambient i Agents Forestals d’Aran. 

 Universitats 
 Departament de Biologia Animal. Universitat de Barcelona. 

 Departament de Botànica. Universitat de Barcelona. 
 Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT). 

 Universitat Autònoma de Barcelona. 
 Servei de Genètica. Facultat de Veterinària. UAB. 

 
A França la gestió de l’os brú corre a càrrec del Ministeri de Medi Ambient (Tècnics), de 
la Oficina Nacional de la Caça i Fauna Salvatge (ONCFS) i de la Oficina Nacional dels 
Boscos (ONF). 

A Espanya a més del Ministeri de Medi Ambient (MMA) també es veuen involucrats el 
Govern d’Aragó i Govern de Navarra. 

I finalment a  Andorra el propi Govern d’Andorra. 
L’any 1996-1997 es  Capturen, s’ alliberen i es fa un seguiment de 3 exemplars 
provinents dels Balcans (on conviuen més de 2000 osos) i d’ Eslovènia a Melles, França. 

 1996: 2 femelles (Ziva i Mellba) de 5 anys i 104 Kg; 4 anys i 84 kg 
respectivament. 

 1997: 1 mascle (Pyros) de 7 anys i 235 kg. 

 Primer objectiu: Adaptació dels óssos a l’hàbitat dels Pirineus. 

 Segon objectiu: Resposta de la població local a la presència dels óssos. 
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Al 2006 es fa el seguiment de 5 exemplars més provinents dels Balcans i d’ Eslovenia:  
 Palouma. 4 anys. 85 kg. Burgalays.  
 Francka. 16 anys. 110 kg. Bagneres de Bigorre.  
 Hvala. 5 anys. 100 kg. Arbas. 16/05/06. 
 Balou. 4 anys. 85 kg. Arbas i Burgalays.  
 Sarousse. 7 anys. 112 kg. Arbas i Burgalays.  

 
El seguiment d’aquests exemplars d’ós bru es realitza en coordinació amb la Vall d’Aran, 
França, Aragó i Navarra. Es realitzen itineraris amb l’ajuda del  Cos d’Agents Rurals 
(CAR) per detectar-ne la presència  i es recullen dades mitjançant radioseguiment i altres 
sistemes: 
 Collars emissors: seguiment terrestre i aeri. 
 Localitzacions diàries i seguiments nocturns. 
 Collars emissors amb VHS i GPS-GSM (seguiment terrestre i per satèl·lit). 
 Emissors intraperitoneals: seguiment terrestre. 
 Trampeig fotogràfic (identificació visual dels exemplars). 
 Paranys de pèls (identificació genètic dels exemplars). 
 Centralització de les dades i realització d’informes. 
 Sistema d’Informació Geomètrica (SIG). 

 
 

3.4.5. Danys sobre la ramaderia i l’apicultura 
Son múltiples els factors que provoquen danys sobre la ramaderia i l’apicultura com són 
la propia activitat dels ossos, la disponibilitat escassa d’aliment al seu habitat i la 
presencia de ramats domèstics a la muntanya (oví, boví, èquids, caprí). 
 
El Decret 176/29007, de 31 de juliol, regula els procediments de compensació de danys i 
perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegits de la fauna 
salvatge autóctona (Veure enllaç a l’annexe 3). 
 Conselh Generau d’Aran: Vall d’Aran. 
 Generalitat de Catalunya: resta de comarques pirinenques. 

 
Es comproben i es detecten els danys per part dels óssos (propietari, CAR, tècnic 
especialista) i es fa un examen de les restes i una recerca de rastres i indicis d’ós bru. 
 Fitxa de comprovació de danys: positiva, probable, dubtosa, o negativa.  
 Aixecament d’un acta dels fets pel CAR. 
 Entrada (documentació) al registre del DMAH (Departament de Medi ambient i 

Habitatge). 
 
Tots aquests danys sobre la ramaderia a es poden preveure si: 
 Hi ha una vigilància nocturna dels ramats (no efectiva). 
 Campanya de foment del gos de protecció entre propietaris i pastors de ramat. 
 Instal·lació de cercats elèctrics a ramats (nit). 
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A més a més, l’any 2007-08 es gestionen ajudes als ramaders de la “zona ós bru” per 
subvencionar pastors que agrupin els ramats, que aquests ramats siguin permanents i amb 
gossos de protecció i que els ramats es tanquin. 
 

 
 
 

3.4.6. Educació ambiental (1998-2007) 
Un altra estrategia es fomentar una campanya de sensibilització i educació ambiental 
(Pirineus i óssos) que té com a objectiu principal  les escoles del nord de Catalunya, els 
caçadors i els turistes amb el suport de DEPANA, amb el suport del Ministeri de Medi 
Ambient, Generalitat de Catalunya (DMAH), Conselh Generau d’Aran, Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça, Govern Aragó, Govern Navarra, Tragsega, Fundación Oso 
Pardo, Didàctic, Depana. 

 
 

3.4.7. Protecció de l’hàbitat 
El 90 % dels boscos subvencionats per la Xarxa Natura 2000 són als Pirineus.  

Les zones osseres tenen una superfície crítica de 85-300 ha que han estat subvencionades 
amb un total de 205.000 €, això denota una falta de pressupost suficient. 

 
  
3.4.8. Població d’ os brú  als Pirineus 
En total als Pirineus hi ha una població de entre 
15-20 exemplars, les zones més afavorides són el 
Pirineus Atlàntics i els Pirineus Centrals ja que hi 
conviuen tan mascles com femelles en detriment 
dels Pirineus Orientals on només hi viuen 
mascles. 

 
L’objectiu a partir del 2008 es arribar a uns 30 
exemplars mitjançant nous projectes de 
reintroducció tant de femelles (en major número) 
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com de mascles provinents dels Balcans al Pirineu Francés, Català i Andorrà. Tot gracies 
a la coordinació conjunta del Ministeri de Medi Ambient, de Navarra, del Govern 
d’Aragó i de la Generalitat de Catalunya.  

 
Per garantir el projecte cal que el Departament de Medi Ambient I Habitatge perfeccioni 
totes les accions realitzades fins al moment, crei un grup específic de seguiment i un 
equip de coordinació entre diferents administracions comarcals i locals dels Pirineus. En 
la mateixa messura s´ha de fomentar la informació i la sensibilització del públic envers 
l’os brú. I per últim i no menys important facilitar un sistema efectiu de cobrament dels 
danys ocassionats per l’os brú i tractar de prevenir-los. 

 
 
3.5. Conclusions 
 
 

3.5.1. A Espanya 
Per protegir la diversitat genética del os brú al mon, el major esforç ha de centrar-se en 
aquelles poblacions que, presentant unes caracteristiques genètiques úniques, es troven en 
perill d’extinció.  
A la Serralada Cantàbrica, al nucli oriental, la variabilitat genética es molt menor a la del 
nucli occidental i per tant existeix un grau de consanguinitat. Aquest problema genetic fa 
encara més vulnerable la ja molt amenazada població. Es rellevant mantindre i augmentar 
els esforços de conservació en aquests nuclis per tal de propiciar una expansió de la 
espècie. 

S’ha comprobat que la existencia de una migració natural es millor acceptada per la 
població local que les translocacions. El assentament natural d’exemplars dispersants 
possa de manifest la importancia d’utilizar els corredors de dispersió com a vies o camins 
per la creació de una metapoblació alpina.  

En la vessant francesa del Pirineu, la reintroducció de tres osos eslovens pot ser 
considerada com un èxit desde un punt de vista tècnic. Els animals es van adaptar al seu 
nou medi i foren capaces de reproduir-se. El seguiment dels animals, la informació a la 
población local i el sistema de indemnizacions han funcionat correctament. Subsisteixen 
alguns problemes en especial els relacionats amb la necesaria adaptació de les pràctiques 
ganaderes. 

La existencia de conflictes entre l’os i l’home es una de les causes principals que limiten 
la recuperació de les poblacions osseres europees.  

D’acord amb algunes enquestes la percepció de l’os sembla ser molt més positiva (en 
comparació amb el llop) entre els tres grups mostrejats, que són els ramaders, caçadors i 
la població urbana. 
Per aquests últims, l’os ocupa el primer lloc en quant a acceptació. De cara a la 
conservació es considera essencial fomentar aquestes actituds positives. 
Des de el punt de vista econòmic, els danys causats per l’os a la agricultura i a la 
ganaderia són despreciables ja que el pagament ràpid i generós de indemnitzacions 
contribueix a resoldre problemes socials i psicològics en les poblacions rurals que 
cohabiten amb l’os. 
Les àrees osseres requereixen una gestió adequada, que hauria d’atendre a evitar la mort 
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accidental de ossos en les caceres i altres factors d’amenaça com són la destrucció  i 
fragmentació del seu habitat, la excesiva pressió turística, el petit nombre d’ossos 
existents a la població oriental. 

Els plans de recuperació existents a Espanya han demostrat ser una poderosa eina per la 
conservació de l’os brú. 

 
 

3.5.2. A Catalunya 
Hi ha hagut una bona adaptació dels óssos a l’hàbitat dels Pirineus: moviments, dieta, 
hivernació, refugi, supervivència i reproducció on el resultat ha estat un augment de la 
població. Tot i aixó encara es pateix una excessiva depredació sobre la ramaderia: 
 Mesures de compensació/indemnització dels danys.  
 Mesures de protecció: Gossos de protecció i vailets elèctrics. 

Hi ha però una  poca acceptació de la presència dels óssos per part de la població local tot 
i que un sector del públic com ara els ramaders aixequen veus en contra de la 
reintroducció. 

 
 

3.5.3. Punts dèbils del programa: 
 No comptar amb un recolzament social i polític fort. 
 No haver-se guanyat el reforçament de la població local dels Pirineus. 

 No tenir un Pla de Recuperació de l’espècie aprovat com el hi ha a la Serralada 
Cantàbrica. 

 No haver fet un programa de recuperació global de l’espècie per tots els Pirineus. 
 Per altra banda la capacitat de càrrega dels Pirineus és diferent a la que té la Serralada 

Cantàbrica i la pregunta a contestar seria: Tenen actualment els Pirineus capacitat per 
tornar a tenir óssos? 

 
L’ós brú és una espècie amenaçada i protegida a Catalunya, a Espanya i a la Unió 
Europea. És una espècie “paraigües”, es a dir,  protegint l’ós brú, protegim l’hàbitat i la 
supervivència d’altres espècies no tant conegudes. És una espècie dinamitzadora, 
econòmicament i socialment, dels Pirineus (turisme rural i ambiental de qualitat). A més, 
la conjuntura actual dels Pirineus és molt diferent que 50-100 anys enrera. Qualsevol 
pèrdua de ramat no és una catàstrofe econòmica. I ara, els danys són indemnitzats. És una 
espècie que té el seu dret a viure als ecosistemes on sempre ha viscut i on la seva 
desaparició s’ha degut només a la pressió humana (caça i verí). 

 
Als Pirineus, hi ha espai suficient per conviure la població local amb una població 
autosuficient d’ós bru. 
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4. Estratègia per a la conservació i la gestió del llop (canis lupus) 
a Espanya  
 
El llop (Canis lupus) pertany a la Família Canidae, es tracta d’un carnívor sociable que pot 
viure en bandades i s’alimenta d’ungulats salvatges i domèstics, carronyes, micromamífers, 
insectes, etc. Habita tot tipus d’hàbitats. Té un part anual per grup reproductor amb uns 
cinc cadells i el zel es dona de gener a abril, amb una gestació de 63 dies. 
 
És una espècie protegida al sud del Duero, no a Catalunya però tampoc és cinegètica. 
 A Europa hi ha una població d’uns 200.000 exemplars. 

 A Espanya 2.000-2.500 exemplars amb una densitat de 1,5 – 2 individus /100 km². 
 

 

 
4.1. Introducció. La necessitat d’una estratègia nacional de conservació i 
gestió 
 
 

4.1.1. Justificació 
Les estratègies nacionals de conservació d’espècies aprovades fins ara a Espanya s’han 
ocupat d’espècies catalogades “En Perill d’Extinció”, per a les que la legislació vigent 
assigna a la Comissió Nacional de Protecció de la Natura les funcions de coordinació i 
unificació de les polítiques on el desenvolupament correspon a les Comunitats 
Autònomes. 

No és aquest el cas del llop (Canis lupus), espècie que en una bona part de la seva àrea de 
distribució no està catalogada, i en varies CCAA està considerada com cinegètica. 

Aixa i tot, existeixen alguns factors que aconsegen l’elaboració d’una estratègia nacional, 
entre les que es troben la seva àmplia distribució i les extenses àrees de campeig, l’elevat 
perfil social i les implicacions socioeconòmiques de l’espècie i el seu valor ecològic, 
científic, cultural i simbòlic. 

Per això, les Comunitats Autònomes, en el marc de les seves competències, han 
considerat que seria útil dispondre d’un document comú que reculla les línees mestres 
que emmarquen les accions de gestió i conservació, corresponent al Ministeri de Medi 
Ambient les funcions d’alliberació i impuls al desenvolupament del citat document, així 
com les de coordinació en lo relatiu a qüestions bàsiques i orientadores. 
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4.1.2. Perspectiva històrica i documentació utilitzada. 
La història recent de la conservació del llop al mon comença amb el Grup d’Especialistes 
del Llop de la UICN, que en 1973 redacta en Estocolm el Manifest i Directrius per a la 
Conservació del Llop, posteriorment revisats en 1983, 1996 i 2000. En ells es proposa la 
redacció de plans de gestió, la indemnització de danys, la investigació i la zonificació 
com a mètodes per a gestionar a l’espècie. 

En 1989, el Consell d’Europa aprova la Recomanació nº 17 del Comitè Permanent, que 
exhorta als Estats membres a redactar plans de gestió i posar en pràctica les mesures 
propostes per la UICN. 

En 1999, el Consell d’Europa adopta el Pla de l’Acció del Llop a Europa redactat pel 
Grup Europeu de Grans Carnívors (LCIE), un equip de científics promogut pel WWF 
internacional. Aquest Pla d’Acció recomana mesures similars a les anteriorment 
exposades, amb especial énfasi en la cooperació internacional. 

A Espanya, el llop és considerat com alimanya fins que en 1971 passa a formar part de les 
espècies cinegètiques. En 1987 i 1988, el ICONA promou el primer inventari nacional 
sobre el llop, publicat en 1990, establint les bases tècniques per a la seva gestió a escala 
nacional. Des de llavors, la majoria de Comunitats Autònomes i el propi Ministeri de 
Medi Ambient promouen sondejos poblacionals i investigació aplicada que aporten noves 
dades per a la gestió. En la població amenaçada de Sierra Morena, des de finals dels 90 es 
realitzen estudis detallats encaminats a realitzar mesures de recuperació. En 2002 existeix 
ja informació bàsica suficient per a abordar tals mesures. 

En juny de 1999 s’acorda per consens el·laborar una Estratègia Coordinada d’Actuacions 
i crear un grup de treball específic depenent del Comitè de Flora i Fauna Silvestres. 
 
 
4.1.3. Marc normatiu i tècnic. 
El conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i del Medi Natural a Europa 
(Conveni de Berna) inclou originalment al llop en l’annex II (espècies de fauna 
estrictament protegides). 

La Llei 4/1989 de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 
silvestres, disposa que “les Administracions Públiques adoptaran les mesures per a 
garantir la conservació de la fauna que viu en estat silvestre” (article 26) i que “l’exercici 
de la caça es regularà de forma que quedin garantides la conservació i el foment de les 
espècies autoritzades per a aquest exercici” (article 33). 

El Real Decret 1997/1995, que traspon la Directiva 92/43/CEE del Consell, pal·liativa a 
la Conservació dels Hàbitats Naturals de la Fauna i la Flora Silvestre (Directiva 
d’hàbitats), inclou al llop al sud del Duero com a espècie prioritària en els annexos II i IV, 
que exigeixen respectivament la designació de zones especials de conservació i la 
protecció estricta de les poblacions. No obstant, l’article 16 de la Directiva, transposat per 
l’article 13.2 del Real Decret, permet establir excepcions per a permetre, en condicions de 
rigorós control, amb criteri selectiu i de forma limitada, la possessió d’un número limitat i 
especificat per les autoritats nacionals competents de determinats espècimens de les 
espècies que s’enumeren en l’Annex IV. En absència de legislació autonòmica de caça, la 
Llei de Caça 1/1970, de 4 d’abril, i el seu Reglament (Decret 506/ 1971) i el Real 
Decret 1095/89 (modificat parcialment per Sentencia del Tribunal Constitucional 
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102/1995 de 26 de juny) que desenvolupa la Llei 4/1989 de Conservació dels Espais 
Naturals i la Flora i Fauna Silvestre i declara les espècies que poden ser objecte de caça i 
pesca, inclou al llop en l’Annex II, el d’espècies on la caça deurà ser decidida per cada 
Comunitat Autònoma. 

A la legislació espanyola el llop està inclós en la categoria de “Casi Amenazado” al 
“Libro Rojo de los Mamíferos de 2006”. 

 
 
4.2. Característiques ecològiques i socials. 
 
El llop ha sigut històricament perseguit per a previndre els danys al ramat, i les seves 
poblacions han anat reduint-se en tota la seva àrea de distribució fins a l’últim terç del 
segle XX. A la dècada de 1970, la nova consciència conservacionista, el despoblament 
rural i l’increment dels ungulats silvestres augmenten la tolerància de l‘home i creen 
condicions favorables per al llop, que comença a recuperar-se en gran part de la seva àrea 
de distribució mundial. 
 
Estudis retraten al llop com una espècie molt adaptable, capaç de viure en nombrosos tipus 
d’hàbitats, incloent alguns medis severament transformats. En àrees naturals la seva 
alimentació es basa en ungulats silvestres, però la seva gran flexibilitat li permet aprofitar 
carronyes de bestiar domèstic i desperdicis humans. 
 
 
4.3. Diagnòstic de la situació actual. 
 
La recuperació al quadrant nordoccidental es consolida. La població septentrional 
manifesta una lleugera expansió i un augment de la densitat a l’est. En Galícia es localitzen 
68 manades i en Astúries 32 manades en 2003. Al País Basc reapareixen de forma continua 
des de 1988, es comprova reproducció per primera cop en 1999, i en 2003 hi ha 2 manades 
localitzades. En La Rioja es detecten de forma regular des de 1987 fins a 1994. Des de 
llavors no hi ha poblacions estables i la seva aparició és esporàdica i irregular amb 
exemplars procedents de Castilla-Lleó (Soria i Burgos). 
 
La població atravessa el Duero en varis punts, i a finals dels 90 afiancen la seva presència 
al sud de Zamora i Valladolid i al nord de Salamanca. En 1998 es detecta reproducció a 
Segovia, i a partir de 2000, en Guadalajara i Avila. La població reproductora s’estén al 
menys per la meitat occidental de Soria, i en 2001 es detecten 149 manades en Castilla i 
Lleó. No obstant, entre 2002 i 2003 s’aprecia certa regressió a l’extrem sud-oriental de 
l’àrea de distribució, que es fa manifesta amb la desaparició de les manades reproductores 
de la província de Guadalajara. 
 
Pel contrari, els nuclis aïllats de la serra de Gata i Extremadura han desaparegut en els 
últims anys, mentre que la població de Sierra Morena –centrada en Andalusia- s’ha mantés 
des de principis dels 90 fins a l’actualitat amb lleus indicis de recuperació. En 2003, consta 
de 6 a 10 manades. 
 
Des de l’any 2003 s’han detectat individus errants al Pirineu català (Barcelona, Girona i 
Lleida) procedents de la població franco-italiana, en franca expansió des de principis dels 
90. La continuïtat d’aquesta població i la seva possible dispersió pel Pirineu obri un nou 
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front en la gestió i conservació del llop a Espanya. Actualment es constata la presència de 
no menys de 5 llops compartits amb França. 
 
El panorama ibèric es completa amb els 300 o 400 llops de les dues poblacions 
portugueses: una pròspera al nord del Duero i altra en regressió al sud del riu. 
En aquests moments, la situació legal de l’espècie –susceptible de mesures de gestió al 
nord del Duero i estrictament protegida al sud del riu- no és coherent amb el seu estatus 
poblacional. Es proposaran les modificacions necessàries en la Directiva d’Hàbitats per a 
que la població continua del sud del Duero tingui el mateix estatus legal que la del nord del 
riu, mantenint la protecció estricta per a la població amenaçada de Sierra Morena. 
 
 
4.4. Finalitat i objectius. 
 
La finalitat de l’estratègia és establir les directrius per a conservar, gestionar i restaurar 
poblacions viables de llops com una part integral dels ecosistemes espanyols, velant pel 
manteniment de les seves poblacions i assegurant la coexistència amb  els usos humans. 
Els objectius generals per a la població espanyola de llops són: 

 Assegurar la seva conservació a llarg plaç i promoure la recuperació natural on sigui 
ecològica i socialment raonable. 

 Desenvolupar una gestió basada en objectius de conservació consensuats, tenint en 
compte la preocupació social i l’increment de l’àrea de distribució. 

 Reduir al mínim els conflictes, millorant la coexistència del llop amb les comunitats 
rurals. 

 Augmentar el coneixement, promoure la divulgació i aconseguir el màxim 
recolzament social a la conservació i recuperació del llop a Espanya. 

 Promoure l’actualització del marc legal vigent, ajustant-lo a l’evolució de les 
poblacions de llops. 

 

4.5. Línees bàsiques d’actuació. 
 
 

4.5.1. Criteris orientadors per a la gestió i conservació del llop. 
 
4.5.1.1. Danys al bestiar. 

A Espanya, el valor del bestiar depredat pot sobrepassar un milió d’euros al any, i els 
danys són proporcionalment més elevats a les àrees on es gestiona en règim extensiu. 

En algunes zones, els danys causen un perjudici important a treballadors rurals amb 
baixa renda; a altres àrees, les subvencions agràries han fomentat l’augment del bestiar 
que pasta sense ninguna protecció, lo que promou danys desproporcionadament elevats. 
Tanmateix, l’expansió del llop en certes regions ha obligat a alguns ramaders a 
enfrontar-se a un problema que desconeixien, generant un conflicte social que no 
aguarda proporció amb la magnitud dels danys. 
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4.5.1.2. Compensació de danys en les Comunitats Autònomes. 
 
4.5.1.2.1. La prevenció dels danys. 

La millor manera de previndre els danys és que els ramats estiguin acompanyats per 
pastors durant el dia i tancats per la nit. Això resulta incompatible amb certs sistemes de 
producció extensiva, ja que els costos addicionals afectarien sèriament a la rentabilitat 
de l’explotació. 
L’eficàcia dels mastins per a protegir el ramat està comprovada. 

Es deurien promoure els cercats als llocs on resulti adequat. Així com l’estudi de nous 
mètodes. Els pastors elèctrics o l’ús de barreres psicològiques poden previndre danys en 
determinades circumstàncies. 

 
 
4.5.1.2.2. Compensacions i subvencions als ramaders. 

Modalitats: 

 Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques: és lent i no respon a 
la condició d’agilitat que requereixen aquestes situacions. 

 Subvenció directa: la fórmula preferida però exigeix l’ocupació de guardes 
especialitzats, genera dificultats per a distingir quan va ser mort el ramat i exigeix 
una certa agilitat administrativa. 

 Segurs agraris i subvenció de franquícies: més car i no sempre el preferit pels 
ramaders, però és més àgil administrativament. 

 Ajudes als ramaders 
 
 

4.5.1.2.3. Mecanismes de financiació. 
La financiació serà costejada pels organismes responsables de la seva gestió, els quals 
disposaran dels pressupostos o fondos procedents d’altres institucions públiques o 
privades. 

S’impulsarà la coordinació entre els diferents departaments de l’Administració General 
de l’Estat i els de les Comunitats Autònomes amb competències en l’aplicació dels 
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Fondos Estructurals de la Unió Europea. Aquests  fondos abarquen les ajudes 
comunitàries al desenvolupament rural, permeten que les actuacions que es deriven de 
l’aplicació del Reglament 1257/1999/CEE, de 17 de Maig de 1999, modificat pel 
Reglament 1783/2003, de 29 de setembre de 2003, sobre l’ajuda al desenvolupament 
rural a càrrec del Fondo Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA-O) en el 
marc d’aquesta Estratègia, siguin favorables a una adequada gestió del llop i una 
correcta conservació del seu hàbitat. 

Poden finançar-se assistències tècniques relatives al disseny, construcció i ús de 
tecnologia. 

La Iniciativa Comunitària INTERREG III pot facilitar el desenvolupament de projectes 
de cooperació o interès comú amb regions d’altres països com Portugal i França. 

El Fondo Social Europeu també ofereix oportunitats de financiació a través de la 
formació, sensibilització i la capacitació de recursos humans. 

Al Programa Life – Naturaleza s’emmarquen les accions per a la conservació de la 
natura necessàries per al manteniment o recuperació dels hàbitats naturals i les espècies 
silvestres amb el fi d’un estat de conservació favorable. 
 

 
4.5.2. Conservació de l’hàbitat. Infraestructures viables: efecte barrera i 
atropellaments. 
 
La proliferació d’autovies, trens d’alta velocitat i altres infraestructures poden reduir la 
connectivitat de l’hàbitat i produir una elevada mortalitat per atropellament. Deuen 
equipar-se amb les mesures correctores necessàries. 
 On sigui possible s’ha de fomentar el restabliment de les preses silvestres per a 

incrementar els valors naturals de l’hàbitat. 
 En extenses àrees agrícoles, els boscos-illa són molt importants per a mantenir la 

població de llops i la connectivitat amb altres àrees. 
 Els parcs eòlics constitueixen altra causa de pèrdua de qualitat de l’hàbitat. A més del 

impacte transitori de la construcció, les manades eviten les proximitats. 
 L’ús de verins està prohibit . 

 
 

4.5.3. L‘aprofitament cinegètic i el control 
En els terrenys en els que el llop tingui la consideració d’espècie cinegètica (que es pugui 
caçar), i en el marc dels Plans d’Ordenació Cinegètica aprovats, la caça és una ferramenta 
de gestió adequada. 

Però s’estan vallant terrenys privats en altres zones per a dedicar-los a una caça més 
intensiva, el que pot produir conflictes amb el llop, que acaben morint de forma il·legal. 
Els cotos intensius deurien evitar-se en els Llocs d’Interés Comunitari (LIC) de la Red 
Natura 2000 designats per presencia de llops. 

El control pot ser necessari per previndre o aliviar danys al bestiar en determinades zones. 
Deu ser específic, el més eficaç possible i realitzat amb mètodes previstos en la normativa 
vigent. 
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4.5.3.1. El valor turístic del llop. 
Els valors culturals, etnològics, antropològics i biològics relacionats amb el llop poden 
ser objecte d’un aprofitament turístic. Es deuria promoure la percepció del llop com un 
valor natural anyadit, que incrementi l’interés ambiental i cultural d’una zona. Pot 
comportar un important al·licient econòmic, favorable per a la conservació de l’espècie i 
l’entorn, així com als habitants rurals i urbans, però un desenvolupament turístic 
inadequat pot ser perjudicial. 
 
 
4.5.3.2. Gossos solts, errants i assilvestrats. 
Aquests poden ocupar el nicho ecològic del llop, danyar el ramat i a espècies silvestres. 

El seu control ha de formar part de la política de conservació. 
Altre aspecte a controlar és la hibridació entre llops i gossos. 
 
 
4.5.3.3. Registre de llops captius. 
Les soltes il·legals de llops poden generar conflictes i contaminació genètica de les 
poblacions silvestres. Per a impedir-ho s’ha d’establir un registre de tots els llops 
mantinguts en captivitat en les diferents CCAA, procedint al seu registre amb 
dispositius subcutanis i amb marcatge genètic i control sobre els nuclis zoològics que 
els alberguen. 

 
 

4.5.3.4. Seguimient i investigació. 
Sense radioseguiment massiu, no existeix ningun mètode que permeta determinar amb 
precisió el tamany d’una població en grans àrees. 
 

 
 

Al menys cada 10 anys deu haver informació actualitzada sobre la distribució, el tamany 
aproximat i els problemes de conservació de la població espanyola de llops. 
 
A més, s’han de fomentar els estudis aplicats i assegurar la posterior difusió, al menys 
sobre tres aspectes: 

 Ecologia i demografia del llop: ús de l’hàbitat, recolonització de noves àrees, 
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impacte de les barreres, dinàmica de poblacions, impacte de la caça i les malalties, 
mètodes de cens i seguiment, genètica de poblacions, etc. 

 Danys al bestiar: alimentació, predació, mètodes preventius de danys, les 
indemnitzacions, etc. 

 Factors socials: percepcions, resolució de conflictes, patrons sociodemogràfics, 
canvis d’usos en el territori rural, etc. 

 
 

4.5.3.5. Divulgació i sensibilització. 
S’ha de fomentar la divulgació del coneixement científic sobre el llop i la complexitat 
de la seva gestió amb el fi de contrapesar els mites comuns i reduir la conflictivitat. 

 
4.5.4. Criteris orientadors per a la recuperació del llop 
Una població viable tal vegada consta d’uns 100 o 150 exemplars (unes 10 o 15 manades 
ben establertes); tot i això, a més del número, existeixen altres factors com la 
disponibilitat d’aliment, l’extensió i continuïtat de l’hàbitat de qualitat, la mortalitat 
causada per l’home i la variabilitat genètica de la població. 
 
Accions: 

 Mantenir al llop com espècie estrictament protegida, reservant el control a situacions 
excepcionals en les que la conflictivitat amenace el propi programa de recuperació. 

 Establir mecanismes àgils de compensació per danys al ramat. 
 En les finques públiques o en els terrenys gestionats per l’Administració, crear les 

condicions adequades de seguritat en torn als llocs de cria i refugi dels cadells entre 
finals de primavera i principis de tardor. 

 Reconèixer la bona gestió i incentivar mesures de gestió contractual i convenis de 
col·laboració amb finques privades que alberguin manades reproductores on es 
comprovi la supervivència dels cadells. 

 Considerar les necessitats de conservació del llop en els plans de gestió de les ZEC, 
promoguent la permeabilitat dels vallats cinegètics existents, i procurant evitar la 
instal·lació de nous tancaments cinegètics i cotos intensius de caça major. 

 
 
4.6. Desenvolupament de l’estratègia 
 
 

4.6.1. Grup de treball 
 Identificar les prioritats de conservació, maneig i investigació i els principals 

problemes de conservació i gestió. 
 Promoure la cooperació tècnica amb Portugal i França. 

 Dissenyar i el·laborar els protocols de les actuacions tècniques que siguin comuns a 
tota l’àrea d’aplicació de la present Estratègia (estimes de poblacions, seguiment, 
recollida i anàlisi de dades, etc.) 

 Conèixer els resultats de les accions de conservació i el nivell de compliment de 
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l’Estratègia 

 Informar al Comitè de Fauna i Flora Silvestres, quan aquest ho sol·liciti, sobre les 
iniciatives que puguin afectar a l’espècie o a l’hàbitat 

 Promoure la búsqueda de fonts de financiació conjunta per a accions globals i de 
conservació general 

 Conèixer els borradors dels nous programes de recuperació i de gestió i les revisions 
dels ja existents 

 Marcar línees de treball per a l’Assessor Tècnic 
 Conèixer els diferents projectes d’investigació que es plantegin 

 
4.6.2. Assessor tècnic 
Per a facilitar el desenvolupament d’aquesta Estratègia, el Ministeri de Medi Ambient 
designarà un Assessor Tècnic amb les següents funcions: 

 Assistir al Ministeri en les tasques d’el·laboració i posada en pràctica dels plans 
d’acció sectorials, que deuran considerar adequadament el contingut de la present 
Estratègia de conservació del llop 

 Recollir informació, fer propostes i mantindre un diàleg fluid i constant amb els 
diferents membres del Grup de Treball 

 A requeriment de les Comunitats Autònomes i altres organismes representats en el 
Grup de Treball, prestar recolzament tècnic en les tasques que s’incloguin o derivin de 
l’aplicació d’aquesta Estratègia. 

 Mantenir contactes amb institucions, experts i responsables tècnics d’altres països 
relacionats amb la conservació del llop, per a garantir al grup de treball informació 
actualitzada sobre els avanços en gestió i conservació de poblacions de llops 

 Garantir el fluxe d’informació als sectors implicats en la conservació i gestió del llop i 
a la societat en general, necessari per a millorar el recolzament social i la participació 
pública en la posada en pràctica de l’Estratègia 

 
 
4.7. Vigència i Revisió 
 
La vigència d’aquesta Estratègia és indefinida i serà revisada quan les circumstàncies així 
ho aconseguint o, en qualsevol cas, cada 10 anys. En el procés s’inclourà tant la redefinició 
dels objectius com el detall de les actuacions concretes. Aquestes revisions, que donaran 
lloc a les mesures de seguiment i avaluació de resultats, s’incorporaran un cop el·laborades 
pels responsables de la seva execució i deuran tenir el mateix valor i alcanç que els 
plantejaments inicials. 
 
L’òrgan encarregat de supervisar el grau de compliment de l’Estratègia serà la Comissió 
Nacional de Protecció de la Natura. 
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4.8. Conservació del llop a Catalunya 
 

 
4.8.1. Situació històrica a Catalunya 
Antigament, el llop ocupava tots els ambients catalans des del litoral fins els ambients 
alpins. L’extinció fou progressiva d’est a oest i de nord a sud: 
 Rosselló: sobre 1885. 
 Montseny: finals segle XIX (exemplar erràtic 1914). 

 Pre-Pirineu lleidatà: principis segle XX. 
 Ports Tortosa-Beseit: 2 animals morts el 1924 i un mort el 1935 (últim llop català). 

 

4.8.2. Història de la reaparició 
Al 1997 es fan les primeres denúncies per part dels ramaders de la zona del Cadí. Es 
comproven alguns atacs per cercar indicis i es recullen alguns excrements que resten 
congelats. En 2003 en la comprovació d’un atac es recull un excrement que s’analitzarà a 
la UAB (desenvolupament d’un protocol per determinar genèticament si es tracta de gos 
o llop). I al 2004 el resultat de l’anàlisi confirma la presència del llop a Catalunya. Es 
reconeix públicament la reaparició. S’analitzen altres excrements que es tenien congelats 
i es comprova que el primer positiu és recollit l’any 2000. El llop es cataloga com a 
espècie “no cinegètica”. 

 
 

4.8.2.1. Colonització de Catalunya 
Les anàlisis genètiques han confirmat que procedeixen de les poblacions italo-franceses. 

 
 
4.8.3. Gestió de l’espècie 
 
 1a fase (any 2004) 
 Es crea la comissió de seguiment (Àrea de caça, servei de Fauna, Parc del Cadí i 

representants del DMAH). 

 2a fase (a partir any 2005) 
 Es dissol la comissió i es crea l'equip de seguiment de l’ós bru i el llop (Forestal 

Catalana S.A.) 
 Col·laboració i coordinació amb Agents Rurals, personal de Parcs i Guardes de 

Reserva. 
 Actualment a Catalunya l’estatus legal es regeix pel Règim General, Llei 4/89. 

 
 

4.8.4. Resultats 
 S’han analitzat 45 excrements: 22 de gos, 20 de llop, 1 de guineu i dels 2 restants no 

s’ha pogut obtenir l’ADN. 
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 Els positius: 1 el 2000, 5 el 2002, 1 el 2003, 6 el 2004, 4 el 2005 i 3 el 2006. 

 Tots contenen l’haplotip de la població italo-francesa. 
 Actualment es treballa amb el procés d’individualització, de moment s’han detectat un 

mínim de dos animals diferents. 
 
 

4.8.5. Creació unitat de seguiment de grans carnívors (ós bru i llop) 
Objectius: 

 Conèixer la distribució de les espècies a Catalunya. 
 Permetre la cohabitació home – grans carnívors. 

 Coordinació interna i externa (Departament i altres institucions i països). 
 Atenció ràpida al ramader en cas d’atac. 

 Unificar criteris sobre autoria dels atacs arreu del territori. 
 Externalitzar la decisió sobre l’autoria d’un atac. 

 
 

4.8.5.1. Línies de treball de la unitat de grans carnívors 
Aquestes es basen en el: 

1. Seguiment de les poblacions. 

2. Suport tècnic als ramaders. 
3. Comprovació dels possibles danys. 

4. Aplicació de mesures preventives. 
5. Educació ambiental. 

 
 
4.8.5.2. Seguiment de les poblacions 
Mitjançant esperes en possibles llocs de pas, verificació d’observacions, comprovació 
de possibles depredacions, seguiment de rastres am la recollida d’excrements i 
itineraris, i trampeig fotogràfic. 

 
 

4.8.5.3. Resultats 
 1997-2003 (Cadí): 16 observacions de llop per part dels ramaders (sempre d’un 

animal sol). 
 2004: 2 observacions segures (Cerdanya i Cadí). 
 2005: 5 observacions, per part dels ramaders, sempre d’un animal sol. 
 2006: 25 observacions segures de llop (5 d’un animal sol i 20 d’un llop acompanyat 

d’una gossa). 
 2007: 11 observacions segures, sempre d’un animal sol. 
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4.8.5.4. Itineraris 
 Agents Rurals, UGC i voluntaris. 
 Excrements: 
 1 recorregut cada 1 o 2 mesos. 
 Amplada 3 metres. 

 Neu: 
 48 hores desprès nevada. 
 Traces que interceptin camí. 
 Detecció possibles bifurcacions. 
 Recollida mostres orina. 

 
 

4.8.5.5. Resultats (itineraris) 
 2004: 
 Es troba un isard mort per llop al Ripollès. 
 Hi ha dades al Bages (un vedell i ovelles mortes, un rastre sobre neu, una foto 

dubtosa) 

 2005: 
 2 rastres segurs (Cadí i Port del Comte). 

 2006: 
 Hi ha tres traces segures al Cadí. 
 Es troba un isard predat per llop (Ripollès). 

 2007: 
 Es troben 5 rastres segurs en neu: 3 Ripollès (1 doble) i 2 a Cadí (1 doble) 

 
 

4.8.5.6. Recollida i anàlisi genètica d’excrements 
 ADN Mitocondrial: diferenciació gos – llop. 
 ADN Nuclear (microsatèl·lits): individualització de diferents exemplars. 

 
 

4.8.5.7. Resultats genètica 

 Fins 2005: 
 S’han analitzat 39 excrements: 19 de gos, 18 de llop, 1 de guineu i 1 no 

identificat. 
 Els positius: 1 el 2000, 4 el 2002, 1 el 2003, 7 el 2004, 5 el 2005. 
 Tots contenen l’haplotip de la població italo-francesa. 

 2006: 
 S’han analitzat 35 excrements: 18 de gos, 12 de llop, 1 de felí i 1 no identificat. 
 També 7 mostres de França. 
 Tots contenen l’haplotip de la població italo-francesa. 
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 Actualment es treballa amb el procés d’individualització, de moment s’han detectat 
un mínim de set animals diferents. 

 Excrements 
S’han fet analitzar 97 mostres (94 excrements, 2 orina i 1 de pèl) recollides des de 
l’any 2000 amb el següent resultat: 
 43 de llop (1 al 2000, 4 al 2002, 1 al 2003, 7 al 2004, 4 al 2005, 13 al 2006 i 13 

al 2007) totes al Cadí, amb l’haplotip de la població italo-francesa i de moment 
tots mascles 

 48 de gos 
 3 no identificats 
 2 de guineu 
 1 de felí (gat salvatge) 

 Els resultats preliminars de la individualització feta indica la presència com a mínim 
de 6 animals diferents en aquests 7 anys. 

 S’han realitzat intercanvis de mostres amb França per poder comparar dades, les 
primeres dades apunten a que com a mínim hi ha tres animals nous diferents als 
nostres (1 mascle i 2 femelles). 

 
 

4.8.5.8. Resultats (trampeig fotogràfic) 
 2006: 
 S’ha aconseguit fotografiar el llop en 4 ocasions diferents 
 Es realitza una campanya de trampeig fotogràfic amb resultat negatiu 

 2007: 
 Es fa una campanya de trampeig fotogràfic amb resultat negatiu 
 S’aconsegueix fotografiar el llop en 3 ocasions 

 

 
4.8.6. Actuacions de suport als ramaders 
Consisteixen en la instal·lació de cabanes de pastor, construcció de corral fix, arranjament 
d’abeurades, cessió d’emissores de ràdio, ajuda en la localització de bestiar desaparegut, i 
tramitació de documentació. 

Al 2006 s’instal·len unes casetes de fusta perquè els pastors puguin dormir al costat del 
ramat a la muntanya. Es construeix un corral perquè pugui ser usat pels ramaders de boví 
i oví per guardar el bestiar. S’instal·len abeuradors i es cedeixen temporalment rotllos de 
malla elèctrica a un ramader per poder recollir les ovelles a la nit. 

En 2007 es continua amb el suport al ramader. Es lliura material per fer tres tancats 
elèctrics al Port del Comte, es tornen a instal·lar casetes o tendes on dormen els pastors, 
abeuradors, etc. 

 
 

4.8.6.1. Danys a la ramaderia 
Un cop descobert l’atac del llop per part del ramader, aquest haurà d’avisar a la unitat de 
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grans carnívors i es durà a terme la comprovació i peritatge del dany. A continuació es 
tramitarà l’expedient de pagament, s’indemnitzaran els danys i s’implantaran les 
mesures preventives més adients. 

 
 

4.8.6.2. Peritatge dels danys de llop 
Es basa en la presència d’excrements i pèls a la zona; presència d’hematomes 
subcutanis, alguns associats a mossegades; poques mossegades, normalment a la zona 
del coll o zona inguinal; costelles i estern serrades i rossegades; presa arrossegada costa 
amunt; consum remarcable de carn; tipus de consum ( espatlles, potes darrere, costelles, 
etc.); carn esquinçada i trossos esquinçats amb hematomes; fractures d’ossos grans; 
vísceres apartades; restes de lluita per la zona i/o potes arrencades. 

 
 

4.8.6.3. Resultats (atacs i danys) 
 Període 1997 – 2003: 557 caps afectats (80 caps / any) (no comprovats). 
 2004: 5 atacs positius; 12 caps indemnitzats. 

 2005: 
 8 atacs llop: 6 mortes, 2 ferides i 12 desaparegudes (ovelles). 
 8 atacs gos: 181 animals afectats (+ 1 atac de 56 caps) (103 mortes, 56 de ferides 

i 22 desaparegudes) 

 2006: 
 11 atacs (10 oví 1 vacum), 17 animals afectats: 

 Oví: 6 mortes, 8 ferides, 2 desaparegudes 
 Vacum: 1 vedell mort. 

 1 atac de gos a la zona del Cadí: 12 ovelles afectades. 

 2007: 
 10 atacs (9 a Cadí i 1 Port Comte), amb 8 caps de bestiar morts. 
 1 atac de gos amb 1 ovella morta (Cadí) 

 
 

4.8.6.4. Mesures preventives 
Consten de la col·locació de tancats elèctrics on poder refugiar els ramats durant la nit 
per tal de prevenir possibles atacs. S’han suvencionat des de 2004 pastors elèctrics i 
s’han entregat gossos de protecció de ramats, així com GPRS. 

 
 

4.8.7. Educació ambiental 
Aquesta es pot aconseguir per mitjà de xerrades per diferents col·lectius, realització d’un 
projecte educatiu per dur a terme a les escoles de la zona d’influència i am la publicació 
de diferents articles en mitjans de comunicació. 

 
 

4.8.8. Resultats (França) 
 2007: als Alps 17 grups familiars detectats. 
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 Àrea de presència de llop: 33.000 km2 

 Núm. d’atacs any 2005: 1.000 amb 3.700 caps de bestiar morts. 
 Estimació de la població: 120 individus. 

 1998-2000: 2 llops morts al Massís Central. 

 Pirineus: 
 La zona de Madres: 1995 es denuncien els primers atacs; 1999 es reconeix la 

seva presència; 2000-2004 hi ha indicis positius (excepte l’any 2001). 
 La zona del Carlit: 2002-2005 hi ha indicis positius. 
 Canigó i Vall d’Eina: 2004 i 2006 hi ha indicis positius. 
 2007: dades positives al Carlit i Canigó (observacions, danys, rastres en neu, 

etc.). 
 Excrements: 12 positius fins a 2005 (individualitzats entre 3-5 llops diferents). 

 
 

4.8.9. Què representa la tornada del llop? 
És una prova de la recuperació dels sistemes naturals, a més d’un problema social, 
econòmic i polític en potència. Cal treballar amb la població de muntanya i escoltar-la i 
establir canals i sistemes d’informació eficients. 

 
 

4.8.10. Beneficis de la presència del llop 
El llop és un controlador biològic de les poblacions d’ungulats salvatges, a més d’un 
controlador sanitari de les seves preses, ja que pot evitar la proliferació de malalties 
contagioses. Conté un atractiu turístic de les zones on habita permetent: 

– Desenvolupament de diferents serveis (bars, restaurants, hotels, etc.). 
– Venda de productes associats. 
– Possibilitat d’establir serveis d’excursions a zones llobateres. 
– Centres d’interpretació. 

 
 
4.9. Conclusions 
 
Es considera necessària l’el·laboració del present Pla de Conservació i Gestió per tal de 
compatibilitzar l’espècie amb la ramaderia extensiva, el seu aprofitament, tant des del punt 
de vista cinegètic com turístic, així com l’estudi, seguiment i divulgació de la dinàmica 
poblacional, situació i tot lo rel·lacionat amb la gestió i conservació. 
 
S’ha consolidat la conciència social en els aspectes ambientals i s’ha impulsat el 
desenvolupament normatiu medioambiental, aconseguint que el llop haja experimentat un 
lent però progressiu procés expansiu. 
Tanmateix han resorgit conflictes com els danys ocasionats als ramaders, és per això que 
s’està intentant establir un diàleg entre els afectats per les pèrdues ocasionades i les 
institucions de Conservació del llop, informant sobre les subvencions pels desperdicis i 
aclarint que aquestes solucions surten més a compte que eliminar el llop, ja que aquests 



Parte realizada por: Alba Alcaraz García 
 

 
 

52 

s’alimenten dels animals més vells o malalts. També s’els notifica de les zones on pot 
habitar el llop, per tal de que s’eviti la ramaderia extensiva en aquestes, així com posar a 
l’abast nombroses tècniques de protecció, abans esmentades. Els ramaders poden 
col·laborar amb l’identificació del llop com a causant dels danys amb fotografies. 
 
En conclusió, les poblacions de llops podrán seguir en augment amb la col·laboració de les 
diverses institucions i amb l’acompliment de la normativa que l’envolta, per tal de fer 
sostenible la seva existència. Podrà ser possible sempre que hi hagi un rigurós control. 
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Annexe 1 
 
Nombre de taxons (espècies i subespècies) inclosos en el Catàleg Nacional per Categories 
d’Amenaça 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Conté taxons (espècies i subespècies) amb poblacions en diferents categories d’amenaça 
 

Nombre de Taxons Descatalogats del Catàleg Nacional 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*Descatalogats poblacions del taxó 
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Annexe 2: Llistat de taxons en perill d’extinció 
 
Flora 
 

 
 

Nombre científico con el que figura en el BOE, en negrita 
1Taxón con poblaciones en más de una categoría de amenaza 
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1Taxón con poblaciones en más de una categoría de amenaza 



Parte realizada por: Rosa Roca Tormos 
 
 

 
 

 

 
1Taxón con poblaciones en más de una categoría de amenaza 
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Annexe 3  
 
La llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna 
Silvestres 

http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/legislacion/cas/001001000024.html 
Reial decret 439/1990, de 30 de març, el qual  regula el Catàleg Nacional d'Espècies 
Amenaçades i inclou a l'ós brú. 
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/verte
brados_mamiferos/pdf/ver18.pdf 
Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels 
hábitats naturals i de la fauna i flora silvestres 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML 

A Cantàbria, el Decret 34/1989, de 18 de maig 
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/vertebrados/mamiferos/
pdf/ANEXOI_OSOPARDO.pdf 
A Castella-Lleó, Decret 108/1990, de 21 de juny 

http://pdsg.es/descargas/informes/Decreto%20oso%20Junta.pdf 
A Astúries, Decret 13/91, de 24 de gener 

http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/vertebrados/mamiferos/
pdf/ANEXOIII_OSOPARDO.pdf 

Reial decret 1302/1986, de 28 de juny 
http://constitucion.rediris.es/legis/1986/rdleg1302-1986.html 

Reglament CE n° 1257/ 1999 del Consell, de 17 de maig de 1999 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/l_16019990626
es00800102.pdf 
Decret 176/29007, de 31 de juliol que regula els procediments de compensació de danys i 
perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegits de la fauna 
salvatge autòctona 

http://vlex.com/vid/29839074 
1973: cites (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres) : 
Annex II 
http://www.cites.es/NR/rdonlyres/1BD748B1-E722-4D21-A9EC-
2B61A636F7F3/0/ConvenciónCITES1973.pdf 

http://www.cites.es/NR/rdonlyres/393C74EF-4298-443F-B562-
4468B53CC320/0/ApéndicesdelConvenioenvigordesde01072008.pdf 

1979: Conveni de Berna: Annex II. Consell d’Europa. Queda recollit en la  82/72/CEE: 
Decisió del Consell, de 3 de decembre de 1981, referente a la celebració del Conveni 
relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medio natural d’Europa. 
http://www.observatorio-camaravalladolid.com/docs/tratados-
internacionales/Decision8272.pdf
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Annexe 4 
 
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, rel·lativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML 
 
 
Reglament (CE) No 1783/2003 del consell de 29 de setembre de 2003 que modifica el 
Reglament (CE) no 1257/1999 sobre la ajuda al desenvolupament rural a càrreg del Fondo 
Europeo d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA) 
http://www.agrodigital.com/UPLOAD/l_27020031021es00700077%5B1%5D.pdf 
 
 
Conveni de Berna rel·lativ a la conservació de la vida silvestre i del medi natural de Europa 
http://www.loboiberico.com/loboiberico/images/stories/descargas/convenio_berna.pdf 
 
Legislació, textes i articles en defensa del llop ibèric, signatus.org 
http://www.signatus.org/pagina.php?n=legislacion 
http://www.signatus.org/pagina.php?n=articulos&cat=0 
 
Llei 4/1989 de Conservació d’espais naturals i de flora i fauna silvestres. Comisió Nacional 
de Protecció a la Natura, Ministeri de Medi Ambient 
http://www.mma.es/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/memorias/2004
/pdf/5_11_2004.pdf 
 
Llei orgànica  16/2007, de 13 de decembre, complementària de la Llei per al 
desenvolupament sostenible del medi rural. 
http://www.loboiberico.com/loboiberico/images/stories/descargas/ley_42_07_biodiversida
d.pdf 
 


