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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7603 Ordre AAA/1351/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’annex del Reial 

decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d’espècies 
silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d’espècies 
amenaçades.

L’article 56 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, en la redacció que en fa la Llei 33/2015, de 21 de setembre, va crear la Llista 
d’espècies silvestres en règim de protecció especial, en el si de la qual, i segons l’article 58 
de la norma esmentada, es va establir el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. El 
contingut de tots dos instruments –d’ara endavant «Llista» i «Catàleg»– es va definir a través 
del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d’espècies 
silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d’espècies amenaçades.

L’article 56.1 de la Llei 42/2007 determina que s’han d’incloure en la Llista i el Catàleg 
les espècies, subespècies i poblacions mereixedores d’una atenció i protecció particular en 
funció del seu valor científic, ecològic, cultural, singularitat, raresa o grau d’amenaça, així 
com les que figurin com a protegides en els annexos de les directives i els convenis 
ratificats per Espanya. Per la seva banda, els articles 56.2 i 58.2 de la Llei esmentada 
assenyalen que la inclusió, el canvi de categoria o l’exclusió de tàxons a la Llista i el 
Catàleg es poden efectuar amb la iniciativa prèvia de les comunitats autònomes i de 
qualsevol ciutadà o organització que adjunti a la sol·licitud corresponent una argumentació 
científica de la mesura proposada.

L’existència de nova informació científica i tècnica per a diversos tàxons de la nostra 
fauna i flora autòctona aconsella la modificació del seu instrument de protecció, tal com 
han sol·licitat les comunitats autònomes de Galícia i d’Astúries, la Societat Espanyola de 
Malacologia i l’Associació Ben Magec-Ecologistes en Acció-Canàries.

Les espècies, subespècies o poblacions per a les quals aquestes administracions i 
institucions n’han sol·licitat la inclusió o modificació en la Llista i en el Catàleg són les 
següents. En relació amb flora: Nuphar pumila subespècie pumila, la situació actual de la 
qual aconsella que s’inclogui en el Catàleg com en perill d’extinció; la població de Cymodocea 
nodosa a Canàries, que compleix els criteris perquè s’inclogui en el Catàleg com a vulnerable, 
atesa la seva particularitat pel fet de ser una herba arrelada en els fons marins; les espècies 
Eryngium viviparum i Centaurium somedanum, que passen d’estar a la Llista a incloure’s en 
el Catàleg, totes dues amb la categoria vulnerable. En el cas de la fauna, l’estat de 
conservació dels mol·luscos fluvials Unio mancus i Margaritifera margaritifera fa necessària 
la seva inclusió en el Catàleg en les categories vulnerable i en perill d’extinció, respectivament.

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb la disposició final segona del Reial 
decret 139/2011, de 4 de febrer, que faculta el titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, en l’àmbit de les seves competències, per modificar l’annex del Reial 
decret esmentat amb la finalitat d’actualitzar-lo i, si s’escau, adaptar-lo a la normativa 
comunitària. D’aquesta manera, s’incorporen a l’annex I del Reial decret esmentat diferents 
espècies, subespècies i poblacions que no hi figuraven abans i d’altres canvien de situació, 
per adaptar-lo a la informació científica actualitzada disponible.

En la seva elaboració, aquesta Ordre ha seguit el tràmit d’audiència que preveu 
l’article 24.1.c) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern; s’han consultat les 
comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats i el projecte s’ha 
sotmès al tràmit de participació pública en matèria de medi ambient que estableix 
l’article 16 amb relació a l’article 18.1.h) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es 
regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en 
matèria de medi ambient (incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE). Així mateix, 
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s’han obtingut els informes de la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, 
del Consell Estatal del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i del Comitè Científic de l’article 7 
del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament 
de la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol 
d’espècies amenaçades.

Per tal d’incloure o canviar de situació determinades espècies, subespècies o 
poblacions (d’ara endavant «espècies»), es modifica l’annex del Reial decret 139/2011, 
de 4 de febrer, que conté la relació d’espècies incloses en la Llista d’espècies silvestres en 
règim de protecció especial i, si s’escau, en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, 
en els termes següents:

U. S’inclouen en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial, o bé 
en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, les espècies següents en les categories 
que s’indiquen a continuació:

Nom científic Nom comú Població referida

Espècie que s’inclou en el Catàleg en la categoria «En perill d’extinció»

FLORA

ANGIOSPERMES
Nymphaeaceae

Nuphar pumila subsp. pumila Nenúfar groc petit

Espècies que s’inclouen en el Catàleg en la categoria «Vulnerable»

FLORA

ANGIOSPERMES
Zannichelliaceae

Cymodocea nodosa Algueró Canàries

INVERTEBRATS

MOLLUSCA, BIVALVIA
Unionoida

Unio mancus Nàiada mediterrània
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Dos. Les espècies que consten a continuació canvien de situació dins de la Llista 
d’espècies silvestres en règim de protecció especial:

Nom científic Nom comú Categoria anterior

Espècie que s’inclou en el Catàleg en la categoria «En perill d’extinció»

INVERTEBRATS

MOLLUSCA, BIVALVIA
Unionoida

Margaritifera margaritífera Nàiada de riu, mareperla de riu

Espècies que s’inclouen en el Catàleg en la categoria «Vulnerable»

FLORA

ANGIOSPERMES
Gentianaceae

Centaurium somedanum Centàurea de Somiedo

Umbeliferae

Eryngium viviparum Card de llacuna, card vivípar

Disposició final primera. Operacions d’ancoratge en fons marins amb Cymodocea 
nodosa.

L’Administració General de l’Estat o les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves 
competències, poden reglamentar les operacions d’ancoratge d’embarcacions o altres de 
similars en fons marins amb presència de Cymodocea nodosa.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 29 de juliol de 2016.–La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Isabel García Tejerina.
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