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 Preàmbul 

El present  informe ha estat elaborat de  forma consensuada entre els  investigadors que han 

treballat en diferents  institucions de recerca de Catalunya. Els autors hem estat treballant en 

diversos  aspectes  de  la  biologia  i  l’ecologia  del  corall  vermell  Corallium  rubrum  de  les 

poblacions  de  Catalunya  i  també  en  d’altres  indrets  de  la Mediterrània  durant  els  darreres 

dècades. Les  informacions que es presenten en aquest  informe estan basades en els treballs 

que  els  autors  d’aquest  informe,  així  com  d’altres  investigadors  d’altres  països  de  la  conca 

Mediterrània,  han  aportat  a  la  comunitat  científica.  La  font  principal  d’informació  són 

publicacions  en  revistes  científiques  d’àmbit  internacional  de  gran  prestigi.  Els  resultats 

publicats han estan  sotmesos als més alts estàndards de validació de  la comunitat científica 

internacional.  També  hem  inclòs  dades  d’informes  tècnics  que  han  encarregat  diferents 

instàncies  de  l’administració  de  la Generalitat  de  Catalunya  i  de  l’Estat  Espanyol.  L’objectiu 

principal  d’aquest  informe  és  establir  l’estat  de  les  poblacions  de  corall  vermell  a  la  Costa 

Catalana per tal d’avaluar les mesures de gestió adients per continuar les activitats pesqueres 

amb aquesta espècie. L’informe està estructurat en dos grans blocs. En el primer bloc aportem 

un  resum  sobre  la  informació  més  actual  d’aspectes  clau  de  la  biologia  i  l’ecologia  de 

poblacions  del  corall  vermell.  En  el  segon  bloc  es  presenten  les  dades  sobre  l’estat  de  les 

poblacions  de  la  Costa  Catalana  i  s’analitzen  les  seves  trajectòries  en  les  properes  dècades 

basant‐se en  les prediccions de models de dinàmica de poblacions disponibles. Finalment, es 

proposen mesures de gestió per  tal de garantir  la  continuïtat de  les activitats pesqueres en 

base  a  les  evidències  científiques  aportades.  En  aquest  informe  hem  intentat  restringir  els 

tecnicismes i termes científics als estrictament imprescindibles.  
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Resum executiu 

L’objectiu  principal  d’aquest  informe  és  establir  l’estat  de  les  poblacions  de  corall  vermell 

Corallium  rubrum  a  la  Costa  Catalana  i  proposar  les  mesures  de  gestió,  basades  en  el 

coneixements  científics més  actualitzats  i  validats per  la  comunitats  científica  internacional, 

que garanteixin la recuperació de les seves poblacions.  

El corall vermell Corallium rubrum és un animal del grup dels Antozous (animals en forma de 

planta).  El  corall    vermell  forma  part  de  la  família  d’espècies  de  corall  preciosos  que  es 

distribueixen  per  tots  els  oceans.  Les  poblacions  de  corall  vermell  de  la Mediterrània  en 

general  i  de  la  Costa  Catalana  han  estat  sotmeses  a  una  forta  pressió  pesquera  per  la 

utilització  dels  seus  esquelets  en  la  industria  de  l’ornementació.  Les  poblacions  de  corall 

vermell actuals tenen talles mitjanes i màximes molt inferiors als valors que es trobaven en el 

passat. Així  les dades demogràfiques disponibles mostren que només entre un 4 i 10% de les 

poblacions entre els 0‐50 m de  fondària arriben a assolir els valors dels  indicadors suficients 

per considerar‐les en bon estat de conservació. Finalment, les estadístiques de pesca mostren 

clars signes de sobreexplotació, amb una reducció de  fins el 75% de  les captures a nivell de 

tota  la Mediterrània en els darrers 40 anys. Diferents reglamentacions s’han adoptat a nivell 

internacional  (e.g.  Conveni  de Barcelona)  per  afavorir  la  persistència  del  corall  vermell  a  la 

Mediterrània. Tanamteix donada  la situació de  les poblacions, en el 2015 el corall vermell va 

ser inclòs en la llista vermella elaborada per la IUCN en la categoria “En perill d’Extinció”. 

L’ecologia de poblacions del corall vermell caracteritzada per una elevada parsimònia (baixes 

taxes de creixement, reclutament  i mortalitat –en absència de  les activitats pesqueres‐), edat 

de  reproducció  tardana  (7‐10  anys)  i  baixa  connectivitat  fa  que  la  recuperació  de  les 

poblacions necessitin de llargs períodes de temps estimats en varies dècades.  

Les  principals  eines  per  afavorir  la  conservació  de  les  poblacions  de  corall  vermell  son:  (i) 

l’establiment d’àrees marines protegides, en aquestes zones a on  la pesca del corall vermell 

no esta permesa, en general, les poblacions mostren colònies de mida més gran que en zones 

no protegides; (ii) els mètodes forenses basats eines moleculars permeten la identificació de la 

procedència geogràfica dels individus o poblacions i poden ser d'interès per a distingir entre la 

pesca  legal  i  il∙legal;  i  (iii)  existeixen  protocols  de  restauració  efectius  per  ajudar  a  la 

recuperació de les poblacions. 

Les poblacions de corall vermell a la Costa Catalana es troben principalment en la zona de la 

Costa Brava entre el Cap de Begur  i el Nord del Cap de Creus. L’activitat pesquera també es 

centra en aquesta  zona.  Les quantitats pescades a  la Costa Catalana declarades durant els 

darrers 25 anys s’han al voltant d’una tona anual que representa menys d’un 3% de totes les 

captures a nivell de la Mediterrània.  

Les  talles mitjanes  de  les  colònies  de  les  poblacions  estudiades  varien  entre  5  i  8 mm  en 

diàmetre basal  i entre 3  i 6 cm en alçada, essent  les poblacions més fondes  les que mostren 

mides més grans. Només un 10% de les poblacions mostren un bon estat de conservació.  

Les poblacions de corall vermell de la Costa Catalana han sofert un nombre creixent casos de 

pesca il∙legal que han suposat el comís d’uns 80 kg (desenes de milers de colònies) de corall 
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vermell.    A  més  en  la  majoria  de  comisos  entre  un  80  i  90%  de  les  colònies  pescades 

il∙legalment no superaven la mida legal establerta. 

Per  tal d’avaluar  les  trajectòries d’evolució de  les poblacions de  corall de  la Costa Catalana 

s’han emprat eines de modelització demogràfiques. S’han analitzat  les  trajectòries en dues 

situacions  contrastades  de  gestió:  a)  on  la  pesca  es  permesa  com  en  l’actualitat  i  (b)  on 

s’estableix  una  moratòria  indefinida  de  la  pesca.  Els  resultats  mostren  clarament  que  la 

recuperació de les poblacions només és possible en absència d’activitats extractives i que es 

requereixen més de 30 anys per assolir un bon nivell de conservació.  

L’estudi conclou que les poblacions de corall vermell de la Costa Catalana no poden suportar 

la pressió de pesca actuals sense posar en perill la seva persistència.  

La principal recomanació per tal de garantir la perennitat de les poblacions de corall vermell i 

les  activitats de pesca  en el  futur  és declarar una moratòria de  la pesca  en  tota  la Costa 

Catalana  de  20  anys  renovables.  Aquesta moratòria  s’hauria  d’acompanyar  de  controls  de 

l’evolució de les poblacions, establiment de zones de protecció integral, regulació de les visites 

de  capbussadors  en  les  zones  on  es  desenvolupin  poblacions  de  corall  vermell, 

desenvolupament  d’una  genoteca  de  les  poblacions  catalanes  i  establir  protocols  de 

restauració per promoure la recuperació des les poblacions més afectades. 
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Part I. El corall vermell Corallium rubrum. Estat de coneixements 

Distribució geogràfica 

Les poblacions de corall vermell estan presents principalment a la Mediterrània Occidental i a 

les costes veïnes de  l’Atlàntic, principalment al sud de Portugal (Marchetti 1965, Zibrowius et 

al.  1984,  Chintiroglou  et  al.  1989,  Boavida  et  al.  2016).  També  estan  presents  a  les  costes 

africanes fins a les Illes de Cap Verd, a l’Adriàtic i a la Mediterrània Central. A la conca oriental 

s’ha confirmat la seva presència a les costes de Grècia i Turquia. Tanmateix, en aquestes zones 

la seva abundància és més feble i les poblacions es troben, en general, a fondàries importants 

(>80 m).  

Rang batimètric i hàbitats 

Les poblacions de  coral vermell es desenvolupen en  zones poc  il∙luminades  com esquerdes, 

baumes,  extraploms,  coves  i  en  parets  verticals  entre  els  5  i  els  1000 metres  de  fondària 

(Laborel & Vacelet 1961, Weinberg 1978, Rossi et al. 2008, Angiolillo et al. 2015). Aquest gran 

rang batimètric mostra  la gran heterogeneïtat d’hàbitats on es pot desenvolupar. A  les zones 

on  trobem  corall  vermell,  les  poblacions  presenten  una  distribució  en  taques:  altes 

concentracions,  colònies aïllades  i  zones on  les  colònies  son absents. Aquesta distribució en 

mosaic mostra diferents nivells de complexitat, tant de densitat de colònies a les taques, com 

mida i separació entre les taques.  

En  general,  l’àrea  de  distribució  actual  del  corall  vermell  es  correspon  amb  les  àrees 

geogràfiques on està documentada la pesca del corall històricament. Tanmateix, es disposa de 

poca informació de la distribució de les poblacions de corall en zones profundes que es troben 

per sota dels  >150 m de fondària.  

Reproducció 

Cicle  reproductor.  El  corall  vermell  és  una  espècie  dioica  (sexes  separats)  tant  a  nivell  de 

colònia  com de pòlip  (unitats  funcionals de  les  colònies)  ),  tot  i que excepcionalment algun 

pòlip pot arribar a tenir gàmetes dels dos sexes. El desenvolupament de  les gònades   té una 

durada  de  gairebé  dos  anys  per  a  les  colònies  femenines  i  d’un  any  per  a  les  colònies 

masculines. Entre mitjans de  juny  i  juliol,  les colònies mascles alliberen els seus gàmetes a  la 

columna d’aigua, on buscaran pòlips de colònies femelles. La fecundació és interna i dóna lloc 

a  una  larva  de  color  beix  blanquinós  de  mida  petita,  al  voltant  d’un  mil∙límetre.  El 

desenvolupament  larvari  té una durada d’uns 30 dies  i es realitza dins dels pòlips. Les  larves 

surten  dels  pòlips  i  busquen  un  substrat  adient  per  assentar‐se.  Si  finalment  s’acaben 

assentant,  es produeix  la metamorfosis  i  la  larva  esdevé una  colònia d’un  únic pòlip  que  a 

través  del  creixement  somàtic  anirà  desenvolupant  branques  i  nous  pòlips.  Tanmateix,  la 

mortalitat  en  aquests  estadis  és molt  elevada  i  poques  larves  sobreviuen  fins  a  l’estadi  de 

recluta  (veure apartat reclutament)  (Vighi 1970, Santangelo et al. 2003, Tsounis et al. 2006a, 

Priori et al. 2013).  

Altres espècies de coralls, especialment de zones tropicals, poden reproduir‐se (generar noves 

colònies) a traves de processos de reproducció asexual (fissió, fragmentació de colònies, etc.). 

En el corall vermell, però, la via sexual és la principal forma de reproducció.  
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Mida i edat de la maduresa sexual i potencial reproductor. 

La maduresa sexual de les colònies s’assoleix a edats relativament tardanes per als dos sexes, 

entre 7 i 10 anys (Torrents et al. 2005, Santangelo et al. 2003, Tsounis et al. 2006, Gallmetzer 

et  al.  2010).  Donades  les  baixes  taxes  de  creixement  d’aquesta  espècie  (veure  apartat 

Creixement),  les mides de  les colònies que presenten gònades en els seus pòlips per primera 

vegada son molt petites, al voltant dels 2 mm de diàmetre basal i 3 cm en alçada  (Torrents et 

al. 2005, Gallmetzer et al. 2010).  

Les colònies amb mides superiors als 5 cm d’alçada tenen la majoria dels seus pòlips fèrtils. La 

fecunditat  de  les  colònies,  és  a  dir,  el  nombre  de  gònades  per  pòlip,  varia  entre  1‐3  i  3‐6 

gònades a les colònies femenines i masculines, respectivament (Santangelo et al. 2003, Tsounis 

et  al.  2006,  Torrents  &  Garrabou  2011).  Donat  que  el  nombre  de  pòlips  de  les  colònies 

augmenta exponencialment amb  la mida, el potencial  reproductor de  les colònies augmenta 

igualment amb  la mida. Per  tant, mesures de gestió que  tinguin per objectiu  incrementar  la 

mida mitjana de les colònies permetran augmentar significativament el potencial reproductor 

de les poblacions.  

Capacitat de dispersió i connectivitat de les poblacions 

Per  conèixer  la  capacitat  de dispersió del  corall  vermell  necessitem  saber quines distàncies 

poden  recórrer  les  larves.  Fer  el  seguiment  dels moviments  de  les  larves  quan  surten  dels 

pòlips  és  tècnicament  molt  difícil.  Tanmateix,  les  eines  de  la  genètica  de  poblacions  ens 

permeten analitzar patrons de dispersió a diferents escales. Analitzant poblacions  repartides 

en diferents àrees de  la Mediterrània Occidental entre 10  i 50 m de  fondària, els estudis de 

genètica de poblacions  suggereixen que el  corall vermell  té una  capacitat de dispersió molt 

limitada.  De  fet,  poblacions  separades  només  desenes  de  metres  són  significativament 

diferents des d’un punt de vista genètic (Costantini et al. 2007a, Ledoux et al. 2010a). A més a 

més, les larves que s’instal∙len en poblacions lluny dels progenitors (assegurant el flux genètic) 

ho fan principalment entre poblacions que estan properes a l’espai. Aplicant diferents models 

de dispersió, el cas del corall vermell correspon al model d’aïllament per distància, és a dir, la 

distància genètica entre  les poblacions es més gran com més gran és  la distància geogràfica 

entre  elles  (Ledoux  et  al.  2010a). A més  els  anàlisis de  genètica de poblacions han permès 

identificar  diferents  clústers  (grups  de  poblacions)  dins  de  la Mediterrània  nord  occidental. 

Això  implica que a més de  l’efecte de  la distància entre poblacions existeixen barreres al flux 

de gens (intercanvi de larves) a nivell regional (Ledoux et al. 2010a) (Figura 2). Pel que fa a les 

poblacions de  fondària,  estudis  recents mostren patrons molt  similars  als de  les poblacions 

superficials (Cannas et al 2015, Costantini & Abbiati 2016). Finalment, estudis focalitzats en la 

caracterització de  les connexions entre poblacions somes  i profundes (30‐150 m de fondària) 

han  constatat  diferències  genètiques  entre  poblacions  localitzades  a  diferents  fondàries. 

Sembla que al voltant dels 40‐50 m hi hauria una barrera molt marcada que limita la dispersió 

(Costantini et al. 2011 però vegeu també Ledoux et al 2010a). Aquests resultats indicarien que 

les poblacions per  sobre  i  sota de 40‐50 m estarien genèticament aïllades  i  funcionarien de 

forma  independent,  descartant‐se  la  possibilitat  de  que  les  poblacions  més  somes  i  més 

amenaçades  siguin  rescatades  per  poblacions més  fondes,  a  priori menys  afectades  per  la 

sobrepesca (hipòtesis refugi en fondària). 
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Taxes de mortalitat 

Tenint en compte la longevitat de les colònies de corall vermell, les taxes de mortalitat de les 

seves  poblacions  són  extremadament  petites  en  absència  de  grans  pertorbacions  (0‐2% 

colònies any‐1)  (Garrabou  i Harmelin 2002, Teixidó et al. 2011, Pancaldi 2012). Tanmateix  la 

taxa de mortalitat varia en funció de l’edat de les colònies, així durant els primers anys de vida 

la mortalitat presenta els valors més elevats que poden arribar fins al 20%, aquest valors van 

disminuint progressivament fins arribar a taxes pràcticament nul∙les en les colònies més velles  

(Garrabou i Harmelin 2002, Bramanti et al. 2005, Montero‐Serra et al. en preparació).  

Igualment, les colònies de corall vermell, com a organismes clonals que són, poden patir també 

episodis  de  mortalitat  parcial  per  diversos  processos  principalment  pel  trencament  de 

branques,  desenvolupament  de  necrosi  en  parts  de  la  colònia,  en  menor  mesura  per  la 

predació del gasteròpode Pseudosimnia carnea i pel crustaci Balssia gasti (Abbiati et al., 1992). 

Com en el cas de  la mortalitat total,  les taxes de mortalitat parcial són petites en condicions 

normals.  

Actualment,  la  causa  principal  de  mortalitat  en  poblacions  de  corall  vermell  és  la  pesca, 

malgrat  que  recentment  s’han  observat  episodis  de  mortalitat  massiva  associats  a 

l’escalfament  anormal  de  les  aigües  observat  en  la Mediterrània  en  les  darreres  dècades 

(Harmelin 1984; Cerrano et al. 2000; Perez et al. 2000; Garrabou et al. 2001). En aquests casos, 

les  taxes de mortalitat  (tant  total  com parcial) poden arribar a multiplicar per 10 els  valors 

normals.  

Un  altre  efecte  a mig‐llarg  termini  serà  l'acidificació dels oceans, particularment  aguda  a  la 

Mediterrània. L'efecte de la acidificació de les aigües també s'ha pogut testar a les colònies de 

corall vermell. S'ha pogut demsotrar una pèrdua a mig  termini de  la capacitat de calcificació 

(més del 50%) de l'espècie (Bramanti et al 2013), lo que portarà a una reducció del creixement 

del diàmetre (aproximadament un 30%) (Chaabane 2017). 

La pesca augmenta de manera significativa les taxes de mortalitat total i parcial. El resultat és 

que  les  poblacions  han modificat  radicalment  la  seva  estructura  de  talles,  passant  a  estar 

dominades per colònies de mida petita. La pressió de pesca manté aquesta estructura de talles 

en la majoria de poblacions (Tsounis et al. 2006b, 2010; Linares et al. 2010, 2012). Tanmateix, 

tenim poques evidències empíriques dels efectes de la pesca, és a dir, poblacions control que 

s’haguessin  estudiat  abans  i  després  d’una  pesca.  Entre  els  estudis  disponibles,  trobem  el 

seguiment de 2 poblacions que varen ser pescades durant els controls poblacionals a les costes 

de Marsella. La mortalitat parcial va afectar entre un 40  i 60% de  les colònies  i  la mortalitat 

total  va  arribar  fins  al  7%  (un  increment  7  vegades  superior  respecte  a  les  taxes  normals) 

(Montero‐Serra et al. 2015). 

Per  altra  banda,  els  esdeveniments  de  mortalitat  massiva  relacionats  amb  anomalies 

tèrmiques positives (és a dir, temperatures més càlides de  les que serien habituals) causen  la 

mortalitat total  i parcial per necrosis dels teixits, que deixen al descobert els eixos calcaris de 

les colònies i que són colonitzats per d’altres organismes (Figura 5). Com en el cas de la pesca, 

s’ha  observat  un  augment  significatiu  de  les  taxes  de mortalitat  total  i  parcial  que  poden 

arribar a afectar entre un 5  i un 40 % de  les colònies  (Cerrano et al. 2000, Perez et al. 2000, 

Garrabou et al. 2001, Bramanti et al. 2005; Santangelo et al. 2007, Garrabou et al. 2009). 
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els escafandristes i les colònies de corall, tenen conseqüències importants per a la recuperació 

de les poblacions (Linares et al. 2012).  

Eines forenses 

Els  recents  avenços  en  les  ciències  forenses  de  vida  silvestre  i més  particularment  en  els 

mètodes  forenses moleculars  i  anàlisis  estadístiques  associats  poden  obrir  noves  vies  per 

lluitar contra  la caça  furtiva  i el comerç  il∙legal en el corall vermell. De  fet, aquests mètodes 

permeten la identificació de la procedència geogràfica dels individus o poblacions i poden ser 

d'interès  per  a  distingir  entre  la  pesca  legal  i  il∙legal  (per  exemple,  dins  d'àrees  marines 

protegides). La  informació continguda en els genotips es pot emprar per dur a terme proves 

d'assignació  i  per  estimar  el  grau  de  pertinença  dels  individus  (colònies)  a  poblacions  de 

referència. Aquests mètodes requereixen la disponibilitat de marcadors moleculars polimòrfics 

(com ara els anomenats microsatèl∙lits)  i una base de dades de referència del genotip de  les 

diferents  poblacions  d'interès.  Els microsatèl∙lits  desenvolupats  per  la  caracterització  de  la 

estructura  genètica  de  poblacions  de  corall  vermell  Corallium  rubrum  (veure més  amunt) 

s’averen  suficients  per  discriminar  entre  poblacions.  A  més  s’han  posat  a  punt  tècniques 

d’amplificació  de  l’ADN  del  corall  vermell  a  partir  de mostres  seques  (Ledoux  et  al.  2013, 

Ledoux et al. 2016). Així doncs des d’un punt de vista tècnic disposem de les eines necessàries 

per poder identificar les poblacions (zones) d’origen de les colònies a partir d’analisis genètics. 

Tanmateix, per  tal d’augmentar  la discriminació espacial  (entre poblacions properes) s’ha de 

prosseguir mitjançant el desenvolupament de mes marcadors i sobretot caracteritzar un major 

nombre de poblacions per construir la base de dades de referència. Això hauria de permetre el 

mapatge de la diversitat genètica del corall vermell al llarg de la costa del català i una aplicació 

efectiva de les polítiques de gestió. 

Protocols de restauració 

Diferents  tècniques  de  cultiu  de  corall  vermell  s’han  testat  durant  les  darreres  dècades  en 

diferents zones de  la Mediterrània (e.g. Cattaneo‐Vietti  i Bavestrello 1994, Chessa et al 1993, 

Chessa et al 1997). Aquestes tècniques basades en els transplantaments de colònies senceres 

(o branques) poden ser una bona eina per ajudar a la restauració de poblacions afectades per 

la pesca. A  la Costa Catalana comptem de dues experiències que han mostrat  la seva eficàcia  

(Rossi  i  Gili  2003, Montero‐Serra  et  al.  in  pres).  Aquestes  tècniques  basades  en  fixar  les 

colònies  al  substrats  A  la  colònies  de  corall  vermell  ha  provat  la  seva  eficàcia  per  accions 

puntuals de recuperació de poblacions (Rossi  i Gili 2003, Montero‐Serra et al. en premsa). La 

més  recent  d’aquestes  experiències  va  trasplantar més  de  300  colònies  de  corall  vermell 

procedents d’un comis a  la tardor del 2011. Durant 4 anys s’ha monitoritzat  la supervivència 

de  les  colònies  trasplantades  i  l’esforç  reproductor.  Els  resultats  mostren  valors  molt 

semblants als de  les poblacions control (Montero‐Serra et al.  in premsa). Resultats semblants 

es varen obtenir en les proves fetes a principis dels anys 2000 (Rossi i Gili 2003). 
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Estatus de protecció dins la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (IUCN) 

Recentment  la revisió de  l’estat de conservació dels antozous mediterranis, ha posat el corall 

vermell  dins  de  la  categoria  “En  perill  d’extinció”  pels  següents  motius  que  s’exposen  a 

continuació.  A partir de a disminució del 60% de les captures durant els últims trenta anys, en 

combinació amb el declivi de  les poblacions es veu que  l'espècie ha patit una disminució que 

ha reduït significativament  la seva abundància sobretot pels efectes de  la pesca, estimant‐se 

una  pèrdua  del  30%    de  les  colònies  en  els  últims  30  anys.  Degut  a  l’augment  de  les 

pertorbacions que afecten aquesta espècie, és probable que  segueixi disminuint a un  ritme 

similar o més gran. Per tant en un futur proper i si continuen els impactes tant de sobrepesca 

com  canvi  climàtic,  la  disminució  pot  ser  superior  al  50%  i  per  tant,  seguint  el  principi  de 

precaució, aquesta espècie ha estat llistada com en perill d'extinció (Garrabou et al 2015).  
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Part II. Estat present i tendències de les poblacions de la Costa Catalana 

Normativa pesquera a Catalunya 

L’últim  decret  regulador  de  la  pesca  del  corall  vermell  a  les  aigües  interiors  (on  hi  ha 

competència per  legislar per part de  la Generalitat de Catalunya) és el DECRET 54/2014 que 

substitueix el DECRET 291/1983. Hi va haver‐hi un altre decret, el DECRET 389/2004 però va 

ser derogat:   “Fins ara,  la regulació de  la pesca del corall vermell a Catalunya  la constituïa el 

Decret 389/2004, de 21 de setembre, pel qual es regula  la pesca de corall vermell (Corallium 

rubrum) a les aigües interiors del litoral català, que derogava l’anterior regulació continguda en 

el Decret 291/1983, de 7 de juliol. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

311/2008 va declarar  la nul∙litat del Decret 389/2004, de 21 de setembre. Aquesta Sentència 

va ser confirmada en cassació pel Tribunal Suprem mitjançant Sentència de 15 de desembre de 

2010, amb la qual cosa la normativa reguladora de la pesca del corall vermell tornava a ser el 

Decret 291/1983.” Per tant, les normatives vigents són totes en el DECRET 54/2014 que va ser 

publicat en el DOGC Nº 6606 del 17 d’Abril 2014. 

En aquest decret, es contemplen  les mesures recomanades per  la comissió General de Pesca 

del Mediterrani (CGPM/36/2012/1).  

Les normes per regular l’extracció del corall vermell a les aigües interiors de la costa catalana 

són, de forma resumida, les següents: 

 El corall vermell es pot extreure en aigües interiors des de la frontera amb França fins 

al Cap de Begur 

 Al Parc Natural del Cap de Creus es pot pescar excepte en les reserves naturals de Cap 

Norfeu, Cap de Creus i Farallons, i a la reserva integral de l’Illa Encalladora, seguint la 

Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus  

 Queda prohibida  l’extracció de corall vermell dins  l’àmbit d’aplicació previst a  la Llei 

15/2010, de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 

Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral. 

 Hi ha deu  llicencies en vigor (temporada 2016, són de renovació anual), per corallers 

capacitats i en regla.  

 La campanya anual va de l’1 de maig al 31 d’octubre 

 La  llicència és  intransferible,  i el corall ha de ser extret a mà. L’extracció sempre s’ha 

de fer des de  la sortida fins a  la posta del sol, durant els set dies de  la setmana, però 

només es pot fer una immersió al dia. 

 La mida mínima de captura es mesura segons el diàmetre basal, que ha de ser sempre 

superior als 7 mm; la mesura d’aquest diàmetre de les branques recollides s’efectuarà 

en el punt de fractura. 

 Es  faculta  la persona  titular del departament competent en matèria de pesca  i afers 

marítims  per  modificar  mitjançant  una  ordre  aquesta  talla  mínima,  degudament 

motivada per estudis científics sobre l’estat del recurs marí. 

 Els  coraller  pot  extreure  un  màxim  de  300  kg  bruts  per  any,  considerant  aigües 

interiors  i exteriors. Corall brut es considera aquell que arriba a  la superfície, mullat  i 

sense tractament posterior.  
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Taula 2. Llistat dels comisos de pesques il∙legals de corall vermell Corallium rubrum en diferents punts de la Costa 

Catalana  

Data  Lloc  Zona  Pes 
(Kg) 

% colònies  
mida 
il∙legal 

Font 

01/03/2000  Indeterminat  Illes Medes  ND  90  Cos Agents Rurals i Universitat de 
Barcelona 

22/12/2002  Pedrosa  Montgrí  4,2  93  GEAS (Guardia Civil) i Universitat de 
Barcelona 

09/09/2003  Els Caials  Cap de Creus  4,8  76,5  Cos Agents Rurals i Universitat de 
Barcelona 

23/04/2007  Port de la Selva  Cap de Creus  4,7  79  GEAS (Guardia Civil) i SUBMON 

07/08/2007  Pedrosa  Montgrí  8,6  91,9  GEAS (Guardia Civil) i SUBMON 

18/03/2008  Indeterminat  Montgrí  2  84  GEAS (Guardia Civil) i SUBMON 

15/09/2009  Sa Riera  Begur  =  82  Cos Agents Rurals i ICM 

13/09/2011  Falconera  Cap de Creus  ND  77  Cos Agents Rurals i Universitat de 
Barcelona 

28/09/2011  Tres Coves  Montgrí  14  80  Cos Agents Rurals i ICM 

05/08/2012  Roses‐Cadaqués  Cap de Creus  0,9  93  Cos Agents Rurals i ICM 

05/08/2012  Roses‐Cadaqués  Cap de Creus  2,5  92  Cos Agents Rurals i ICM 

05/08/2012  Roses‐Cadaqués  Cap de Creus  2,1  69  Cos Agents Rurals i ICM 

05/08/2012  Roses‐Cadaqués  Cap de Creus  4  67  Cos Agents Rurals i ICM 

29/10/2013  Culip  Cap de Creus  6  66  GEAS (Guardia Civil) i SUBMON 

31/10/2013  Gat  Cap de Creus  5,9  93  GEAS (Guardia Civil) i SUBMON 

13/02/2015  Cap Norfeu  Cap de Creus  11,8  57  Mossos de Esquadra i Inspectors 
DGPAM 

07/10/2015  Cap Negre  Begur  ‐  ‐  Mossos de Esquadra i Inspectors 
DGPAM 

20/10/2015  Fitó  Begur  7,5  51,7  GEAS (Guardia Civil) i SUBMON  

20/05/2016  Begur  Begur  0,6  28  Mossos de Esquadra i Inspectors 
DGPAM 

19/06/2016  Illes d'en Forat  Cap de Creus  5,3  ‐  Mossos de Esquadra i Inspectors 
DGPAM 

 

El pes mig dels comisos és d’uns 5‐6 kg. La majoria dels comisos es produeixen quan els furtius 

surten de  l’aigua, el que  indica que  les quantitats comissades són el resultat d’un dia     (o uns 

pocs  dies)  d’activitat.  Tenint  en  compte  que  les  captures  anuals mitjanes  declarades  pels 

corallers són d’uns 60‐100 kg (depenent dels anys) per llicència, és interessant assenyalar que 

els furtius estarien pescant en 1 sol dia (o uns pocs dies) al voltant d’un 10% de  les captures 

declarades  pels  corallers  legals.  Com  els  furtius  presenten  una  activitat  sostinguda,  podem 

concloure que  la pressió de pesca sobre  les poblacions de corall de  la Costa Catalana és molt 

superior a la de les estadístiques oficials. 

Tenint present que els corallers extrauran sempre les colònies de talla (i valor) més grans que 

siguin capaços de trobar, aquests resultats suggereixen que l’abundància de colònies de mida 

legal s’ha reduït dramàticament en els darrers anys. Com hem vist, les dades disponibles sobre 

les  estructures  de  talla  de  les  poblacions  de  la  Costa  Brava  mostren  clarament  que  les 

poblacions estan  caracteritzades per una baixa abundància de  colònies  superiors a 7mm de 
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Conclusions i recomanacions per la gestió de la pesca 

Les poblacions de corall vermell de la Costa Catalana no poden suportar la pressió de pesca 

actuals sense posar en perill la seva persistència. La constatació de l’absència de colònies de 

mida  legal  en  les  poblacions  actuals,  fins  i  tot  dins  de  les  zones  protegides,  deixa  clar  el 

diagnòstic de sobreexplotació de  les poblacions. Això és especialment cert en  les poblacions 

entre  0‐50 m  de  fondària,  que  són  les  que  concentren  les  activitats  extractives.  Tenint  en 

compte  que  el  corall  vermell  pot  assolir  talles molt  superiors  a  les  que  s’observen  en  les 

poblacions actuals, és evident que les poblacions de corall han patit una dramàtica reducció de 

la  seva  biomassa  a  causa  de  la  pesca.  Els  canvis  en  les  estructures  de  talles  i  pèrdua  de 

biomassa  de  les  poblacions  té  conseqüències  negatives  pel  bon  funcionament  de  les 

poblacions  i  dificulta  els  processos  de  recuperació  naturals.  A més  podem  afirmar  que  la 

majoria de poblacions es poden considerar ecològicament extingides. Això significa que  ja no 

tenen el paper d’estructuradores de les comunitats, on antigament dominaven i eren molt més 

abundants.  

Només una protecció efectiva de  les poblacions permetrà recuperar el bon funcionament  i el 

paper ecològic de  les poblacions de corall vermell. La recuperació funcional de  les poblacions 

és una prioritat per garantir  la seva persistència  i afavorir  la seva recuperació. A més a més, 

garantir el manteniment del pool genètic  i  la xarxa de connexions entre poblacions serà clau 

per  a  què  puguin  fer  front  a  les  pressions  ambientals  lligades  al  canvi  climàtic  que  hauran 

d’afrontar en les properes dècades.  

Examinades les evidències científiques sobre l’ecologia de poblacions del corall vermell, l’estat 

de  les poblacions tant a nivell general com  les de  la Costa Catalana,  la principal recomanació 

per tal de garantir la perennitat de les poblacions de corall vermell i les activitats de pesca en 

el  futur  és  declarar  una  moratòria  de  la  pesca  en  tota  la  Costa  Catalana  de  20  anys 

renovables.  

La moratòria s’hauria d’acompanyar de les següents mesures 

 Estudis  de  seguiment  de  l’evolució  de  les  poblacions  de  corall  vermell  a  la  Costa 

Catalana. 

 Establir zones de protecció integral per les poblacions de corall vermell. L’anàlisi de la 

seva evolució hauria de servir de referència per a  la conservació  i gestió pesquera de 

les poblacions de corall. 

 Regular el nombre de visites de capbussadors en  les zones d’immersió a on es trobin 

poblacions de corall per tal de  limitar els  impactes  involuntaris durant  les visites. Per 

exemple, es podrien establir visites guiades per instructors qualificats. 

 Caracterització  genètica  extensiva  de  les  poblacions  de  la  Costa  Catalana  per  tal 

d’establir  una  genoteca  capaç  d’identificar  amb  precisió  suficient  l’origen  de  les 

pesques (legals i il∙legals) i ajudar a complir la normativa establerta. 

 Establir  protocols  de  restauració  per  les  poblacions  de  corall  vermell.  Accions  de 

restauració  en  zones  molt  afectades  per  la  pesca  podrien  ajudar  a  accelerar  la 

recuperació de les poblacions.  



Garrabou et al. 2016     Informe corall vermell 

 

31 
 

 Implementar mesures  de  coordinació  entre  els  diferents  estaments  implicats  en  la 

conservació  del  corall  vermell:  administració  de  la  Generalitat,  administració  del 

govern d’Espanya i equips de recerca. 

Entenem que només amb aquesta moratòria es donaria el temps suficient a les poblacions per 

posar  en  marxa  els  mecanismes  per  una  recuperació  efectiva.  Una  vegada  constatada  la 

recuperació  de  les  poblacions,  la  reobertura  de  l’activitat  pesquera  hauria  d’anar 

acompanyada de canvis significatius en la normativa de pesca vigent. La nova normativa hauria 

de garantir  la sostenibilitat de  la pesca en base a criteris científics que permetin mantenir  la 

funcionalitat de  les poblacions  i per  tant  incrementant  la  seva  resiliència una  vegada hagin 

estat pescades. 

Entre les mesures que s’haurien d’incloure en aquesta normativa indiquem: 

 Incrementar la mida legal de pesca a 1 cm de diàmetre a la base i 10 cm en alçada 

 Prohibir la pesca de colònies senceres. La pesca hauria de deixar sempre una part de la 

colònia viva (idealment la base més alguna branca principal) per tal d’afavorir la ràpida 

recuperació de les colònies. 

 Prohibir  la  pesca  en  la  zona  de  0‐50 m  de  fondària. Aquesta  zona  ha  estat  la més 

castigada per  la pesca  i a més a més és  la zona afectada pels fenòmens de mortalitat 

associada a l’escalfament i als impactes de les visites dels capbussadors. 

 Controlar la mida de les colònies pescades i establir quotes diàries d’extracció 

 Reforçar la vigilància de les zones protegides i les zones de pesca. 
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