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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
8317

Ordre TEC/596/2019, de 8 d’abril, 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, va crear la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial, al si de
la qual, i segons l’article 58 de la norma esmentada, es va establir el Catàleg espanyol
d’espècies amenaçades. Tots dos instruments –d’ara endavant, «Llista» i «Catàleg»– van
ser objecte de desenvolupament 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.
Els articles 56.1 i 58.1 de la Llei 42/2007, respectivament, van determinar que
s’incloguessin a la Llista i al Catàleg les espècies, les subespècies i les 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,
l’article 56.2 de la Llei esmentada assenyalava que la inclusió, el canvi de categoria o
l’exclusió de tàxons en la Llista i el Catàleg s’ha de produir quan hi hagi informació tècnica
o científica que així ho aconselli, d’ofici, per part del Ministeri, o a proposta de la Comissió
Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb la iniciativa prèvia de les comunitats
autònomes. Qualsevol ciutadà o organització pot sol·licitar la iniciació del procediment, i ha
d’acompanyar la seva proposta d’una argumentació científica. Així mateix, quan es tracti
de tàxons o poblacions protegides en els annexos de les normes o decisions de la Unió
Europea o en els instruments internacionals ratificats per Espanya, la inclusió a la Llista es
produeix d’ofici. En termes similars s’expressa l’article 58.2 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, per a l’actualització del Catàleg.
Per tant, tant la Llista com el Catàleg són instruments dinàmics subjectes a una
actualització permanent, conseqüència tant del coneixement sobre els canvis que tenen
lloc en l’estat de conservació de les espècies, les subespècies i les poblacions, com de les
modificacions en els annexos de les diferents normes de la Unió Europea i els convenis
internacionals ratificats per Espanya.
D’aquesta manera, la informació científica i tècnica disponible per a una sèrie
d’espècies, subespècies i poblacions de la nostra fauna i flora autòctona aconsella la
modificació i l’adequació del seu instrument legal de protecció, tal com han promogut el
mateix Ministeri per a la Transició Ecològica i diferents institucions i societats d’investigació,
en particular, l’Associació Herpetològica Espanyola, Zerynthia, Galemia i Shark Alliance.
En els casos en què va ser procedent, es va aplicar l’Acord del Consell de Ministres, de 24
de febrer de 2017, pel qual s’aproven els criteris orientadors per a la inclusió de tàxons i
poblacions en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (publicat per la Resolució de 6
de març de 2017 de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural).
En concret, per a una sèrie d’espècies de fauna terrestre, totes endèmiques, diferents
institucions han sol·licitat la seva inclusió o modificació en la Llista o el Catàleg. Després
de l’aplicació dels criteris pertinents, s’inclou en el Catàleg amb la categoria «En perill
d’extinció» el lepidòpter Euchloe bazae. Per la seva banda, passen d’estar recollits a la
Llista a incloure’s al Catàleg el lacèrtid Iberolacerta martinezricai en la categoria «En perill
d’extinció», i passen a incloure’s en la categoria «Vulnerable» el lacèrtid Iberolacerta galani
–que anteriorment estava contingut a la Llista com a Iberolacerta monticola– i el talpó de
Cabrera Iberomys (Microtus) cabrerae.
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Pel que fa a les propostes d’inclusió o modificació de diversos tàxons marins, després
de l’aplicació dels criteris corresponents, dues espècies d’algues roges de Canàries,
Gelidium arbusculum i l’endemisme G. canariense, i la població canària de l’alga bruna
Cystoseira abies-marina s’inclouen en el Catàleg amb la categoria «Vulnerable». El bivalve
Pinna nobilis, anteriorment inclòs en la categoria «Vulnerable», passa a «En perill
d’extinció». D’altra banda, les poblacions de Canàries de les tres espècies d’angelots
(Squatina squatina, S. oculata i S. aculeata) s’inclouen en la categoria «En perill d’extinció».
A més, la tortuga marina Lepidochelys olivacea s’incorpora a la Llista i el cetaci Ziphius
cavirostris, inclòs anteriorment a la Llista, passa al Catàleg amb la categoria «Vulnerable».
En relació amb les espècies, les subespècies o les poblacions incloses en annexos de
normes comunitàries o tractats internacionals ratificats per Espanya, el 27 d’abril de 2015
es va publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» l’entrada en vigor de les esmenes dels
annexos II i III del Protocol sobre zones especialment protegides i la diversitat biològica a
la Mediterrània, adoptades a Istanbul el 6 de desembre de 2013 mitjançant la Decisió
IG.21/6. L’Ordre AAA/1771/2015, de 31 d’agost, que modifica l’annex del Reial decret
139/2011, va incloure d’ofici set espècies de peixos recollides en el Protocol esmentat, i va
quedar pendent la incorporació a la Llista d’onze invertebrats i dos ocells presents a
Espanya. En concret, s’inclouen: un porífer (Sarcotragus foetidus), deu coralls (Antipathella
subpinnata, Antipathes dichotoma, Leiopathes glaberrima, Parantipathes larix, Callogorgia
verticillata, Cladocora caespitosa, Cladocora debilis, Ellisella paraplexauroides, Lophelia
pertusa i Madrepora oculata) i dos ocells (Calonectris borealis i Sterna bengalensis). Per a
totes aquestes espècies, es recullen a la Llista exclusivament les seves poblacions del
Mediterrani, excepte per a dos casos: el corall Cladocora caespitosa, cas en què s’inclou
tota la població de l’espècie atès que és un endemisme mediterrani; i l’ocell Calonectris
borealis, atès que la seva població atlàntica ja estava recollida a la Llista sota la
denominació taxonòmica de Calonectris diomedea borealis. D’aquesta manera, queden
incloses a la Llista totes les poblacions d’aquesta espècie.
Així mateix, d’acord amb l’article 56.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, que
determina que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha de portar a terme la inclusió
d’ofici quan es tracti de tàxons protegits en els annexos de les normes o decisions de la
Unió Europea, i després de considerar els nous coneixements sobre la distribució de
l’espècie, és procedent la modificació de l’apartat «Població referida» de l’annex del Reial
decret 139/2011, de 4 de febrer, per al cas del llop (Canis lupus), per tal d’adequar-lo a
l’annex II i IV de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, així com a l’annex V de
la Llei 42/2007, de 13 de desembre. D’aquesta manera, queden incloses a la Llista totes
les poblacions d’aquesta espècie al sud del riu Duero.
Finalment, estudis genètics recents indiquen la conveniència de passar a considerar
l’espècie Falco pelegrinoides, actualment inclosa al Catàleg com «En perill d’extinció»,
com a Falco peregrinus pelegrinoides, amb el manteniment de la mateixa categoria de
protecció.
Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb els esmentats articles 56.2 i 58.2 de la
Llei 42/2007, de 13 de desembre, i la disposició final segona del Reial decret 139/2011,
de 4 de febrer, que faculta el titular del Ministeri per a la Transició Ecològica, en l’àmbit de
la seva competència, a modificar l’annex per actualitzar-lo i, si s’escau, adaptar-lo a la
normativa comunitària. D’aquesta manera, s’incorporen a l’annex del Reial decret esmentat
diferents espècies, subespècies i poblacions que no figuraven abans i d’altres canvien de
situació, per adaptar-lo a la informació científica actualitzada disponible. Així mateix, s’ha
verificat el compliment dels principis de bona regulació que conté l’article 129 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu.
En la seva elaboració, aquesta Ordre ha seguit el tràmit d’audiència que preveu
l’article 26 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 s’ha sotmès el
projecte al tràmit de participació pública en matèria de medi ambient que estableix
l’article 16 en relació amb l’article 18 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es
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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,
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 creat per
l’article 7 del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer.
En virtut d’això, a proposta de la ministra per a la Transició Ecològica d’acord amb el
Consell d’Estat, disposo:
Article únic. Modificació de 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.
Per tal d’incloure o canviar de situació determinades espècies, subespècies o
poblacions (d’ara endavant, «espècies»), es modifica l’annex pel qual s’inclouen a la Llista
d’espècies silvestres en règim de protecció especial i, si s’escau, al Catàleg espanyol
d’espècies amenaçades, en els termes següents:
«U. S’inclouen a la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial,
o bé al Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, les espècies següents en les
categories que s’indiquen a continuació:
Nom científic

Població
referida

Nom comú

Espècies que s’inclouen al Catàleg en la categoria “En perill d’extinció”
Invertebrats
Artropoda
Insecta.
Lepidoptera.
Euchloe bazae Fabiano, 1993.

Grogueta del desert.

Peixos
Squatinidae.
Squatina squatina (Linnaeus, 1758).
Squatina oculata Bonaparte, 1840.
Squatina aculeata Cuvier, 1829.

Escat.

Canàries.

Escat ocel·lat.
Escat espinós.

Canàries.
Canàries.

Espècies que s’inclouen al Catàleg en la categoria “Vulnerable”
Flora
Heterokontophyta.
«Mujo» groc.
Canàries.
Cystoseira abies-marina (S.G.Gmelin).
C. Agardh, 1820.
Rhodophyta.
Gelidium roig, «mujo» roig.
Gelidium arbusculum Bory de Saint-Vincent
ex Borgesen, 1927.
Gelidium canariense (Grunow) Seoane Gelidium negre, «mujo» negre.
Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez, Díaz de
Castro i Prud’homme van Reine, 2002.
Espècies que s’inclouen a la Llista
Invertebrats
Porifera.
Esponja negra.
Sarcotragus foetidus Schmidt, 1862.
Cnidaria.
Corall negre.
Antozoa.
Antipathella subpinnata (Ellis & Solander, 1786).
Antipathes dichotoma Pallas, 1766.
Corall negre ramificat.

Mediterrani.
Mediterrani.
Mediterrani.
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Població
referida

Nom comú

Leiopathes glaberrima (Esper, 1788).
Parantipathes larix (Esper, 1788).
Callogorgia verticillata (Pallas,1766).
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767).
Cladocora debilis Milne Edwards & Haime,
1849.
Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936.
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758).
Madrepora oculata Linnaeus, 1758.

Corall negre ataronjat.
Corall negre mediterrani.
Gorgònia ventall.
Madrèpora mediterrània.
Madrèpora dèbil.

Mediterrani.
Mediterrani.
Mediterrani.

Gorgònia canelobre.
Corall blanc dur.
Corall blanc fràgil.

Mediterrani.
Mediterrani.
Mediterrani.

Mediterrani.

Rèptils
Chelonia.
Cheloniidae.
Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829).

Tortuga olivàcia.

Ocells
Procellariiformes.
Procellariidae.
Calonectris borealis (Cory, 1881).
Charadriiformes.
Sternidae.
Sterna bengalensis Lesson, 1831.

Baldriga cendrosa atlàntica.
Xatrac bengalí.

Mediterrani.

Dos. Les espècies que s’enumeren a continuació canvien de situació dins de
la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial, o bé dins del Catàleg
espanyol d’espècies amenaçades:
Nom científic

Nom comú

Població
referida

Espècies que s’inclouen al Catàleg en la categoria “En perill d’extinció”
Invertebrats
Mollusca.
Bivalvia.
Pterioida.
Pinna nobilis Linnaeus, 1758.

Nacra comuna.

Rèptils
Lacertidae.
Iberolacerta martinezricai (Arribas, 1996).

Sargantana de la Peña de
Francia.

Espècies que s’inclouen al Catàleg en la categoria “Vulnerable”
Rèptils
Lacertidae.
Sargantana lleonesa.
Iberolacerta galani Arribas, Carranza i
Odierna, 2006 (abans inclosa a Iberolacerta
monticola).
Mamífers
Rodentia.
“Iberón”, talpó de Cabrera.
Muridae.
Iberomys (Microtus) cabrerae (Thomas, 1906).
Cetacea.
Zífid de Cuvier, zífid comú.
Ziphiidae.
Ziphius cavirostris Cuvier, 1823.
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Tres. Espècies que es mantenen a la Llista però les poblacions referides de les
quals es modifiquen.
Nom científic

Nom comú

Categoria
del Catàleg

Població referida

Mamífers
Carnivora.
Canidae.
Canis lupus Linnaeus, 1758.

Quatre.

Poblacions al sud del Duero.

Es modifica la denominació taxonòmica de Falco pelegrinoides:

Nom científic

Nom comú

Població referida

Categoria del Catàleg

Ocells
Falconidae.
Falco peregrinus pelegrinoides.
Temminck, 1829.

Disposició final única.

Falcó berber.

En perill d’extinció.»

Entrada en vigor.

L’Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 8 d’abril de 2019.–La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera
Rodríguez.
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