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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA
8317

Orde TEC/596/2019, do 8 de abril, pola que se modifica o anexo do Real
decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Lista de
especies silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español
de especies ameazadas.

O artigo 56 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da
biodiversidade, creou a Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial,
en cuxo seo, e segundo o artigo 58 da mencionada norma, se estableceu o Catálogo
español de especies ameazadas. Ambos os instrumentos –en diante, «Listaxe» e
«Catálogo»– foron obxecto de desenvolvemento a través do Real decreto 139/2011, do 4
de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de especies silvestres en réxime de
protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas.
Os artigos 56.1 e 58.1 da Lei 42/2007, respectivamente, determinaron que se incluísen
na Listaxe e no Catálogo as especies, subespecies e poboacións merecentes dunha
atención e protección particular en función do seu valor científico, ecolóxico, cultural,
singularidade, rareza ou grao de ameaza, así como aquelas que figuren como protexidas
nos anexos das directivas e convenios ratificados por España. Pola súa parte, o artigo 56.2
da citada lei sinalaba que a inclusión, cambio de categoría ou exclusión de taxons na
Listaxe e no Catálogo terá lugar cando exista información técnica ou científica que así o
aconselle, de oficio, por parte do Ministerio, ou por proposta da Comisión Estatal para o
Patrimonio Natural e a Biodiversidade, logo de iniciativa das comunidades autónomas.
Calquera cidadán ou organización pode solicitar a iniciación do procedemento xuntando á
súa proposta unha argumentación científica. Así mesmo, cando se trate de taxons ou
poboacións protexidas nos anexos das normas ou decisións da Unión Europea ou nos
instrumentos internacionais ratificados por España, a inclusión na Listaxe producirase de
oficio. En termos similares exprésase o artigo 58.2 da Lei 42/2007, do 13 de decembro,
para a actualización do Catálogo.
Por conseguinte, tanto a Listaxe coma o Catálogo son instrumentos dinámicos suxeitos
a actualización permanente, consecuencia tanto do coñecemento sobre os cambios que
teñen lugar no estado de conservación das especies, subespecies e poboacións como das
modificacións nos anexos das diferentes normas da Unión Europea e convenios
internacionais ratificados por España.
Deste modo, a información científica e técnica dispoñible para unha serie de especies,
subespecies e poboacións da nosa fauna e flora autóctonas aconsella a modificación e
adecuación do seu instrumento legal de protección, tal e como promoveu o propio
Ministerio para a Transición Ecolóxica e diferentes institucións e sociedades de
investigación, en particular a Asociación Herpetolóxica Española, Zerynthia, Galemia e
Shark Alliance. Naqueles casos en que foi procedente, aplicouse o Acordo do Consello de
Ministros, do 24 de febreiro de 2017, polo que se aproban os criterios orientadores para a
inclusión de taxons e poboacións no Catálogo español de especies ameazadas (publicado
mediante a Resolución do 6 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental e Medio Natural).
En concreto, para unha serie de especies de fauna terrestre, todas elas endémicas,
distintas institucións solicitaron a súa inclusión ou modificación na Listaxe ou no Catálogo.
Tras a aplicación dos pertinentes criterios, inclúese no Catálogo coa categoría «En perigo
de extinción» o lepidóptero Euchloe bazae. Pola súa parte, pasan de estar recollidos na
Listaxe a incluírse no Catálogo o lacértido Iberolacerta martinezricai na categoría «En
perigo de extinción», e pasan a incluírse na categoría «Vulnerable» o lacértido Iberolacerta
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galani –que anteriormente se encontraba contido na Listaxe como Iberolacerta monticola–
e a trilladeira de Cabrera Iberomys (Microtus) cabrerae.
En canto ás propostas de inclusión ou modificación de diversos taxons mariños, tras a
aplicación dos correspondentes criterios, dúas especies de algas vermellas de Canarias
Gelidium arbusculum e o endemismo G. canariense e a poboación canaria da alga parda
Cystoseira abies-marina inclúense no Catálogo coa categoría «vulnerable». O bivalvo
Pinna nobilis, anteriormente incluído na categoría «vulnerable», pasa a «en perigo de
extinción». Por outra parte, as poboacións de Canarias das tres especies de peixes anxo
(Squatina squatina, S. oculata e S. aculeata) inclúense na categoría «en perigo de
extinción». Ademais, a tartaruga mariña Lepidochelys olivacea incorpórase á Listaxe e o
cetáceo Ziphius cavirostris, incluído anteriormente na Listaxe, pasa ao Catálogo coa
categoría «Vulnerable».
En relación coas especies, subespecies ou poboacións incluídas en anexos de normas
comunitarias ou tratados internacionais ratificados por España, o 27 de abril de 2015
publicouse no «Boletín Oficial del Estado» a entrada en vigor das emendas dos anexos II
e III do Protocolo sobre zonas especialmente protexidas e a diversidade biolóxica no
Mediterráneo, adoptadas en Istambul o 6 de decembro de 2013 mediante a Decisión
IG.21/6. A Orde AAA/1771/2015, do 31 de agosto, que modifica o anexo do Real decreto
139/2011, incluíu de oficio sete especies de peixes recollidas no dito protocolo, e queda
pendente a incorporación na Listaxe de once invertebrados e dúas aves presentes en
España. En concreto, inclúense un porífero (Sarcotragus foetidus), dez corais (Antipathella
subpinnata, Antipathes dichotoma, Leiopathes glaberrima, Parantipathes larix, Callogorgia
verticillata, Cladocora caespitosa, Cladocora debilis, Ellisella paraplexauroides, Lophelia
pertusa e Madrepora oculata) e dúas aves (Calonectris borealis e Sterna bengalensis).
Para todas estas especies recóllense na Listaxe exclusivamente as súas poboacións do
Mediterráneo, excepto para dous casos: o coral Cladocora caespitosa, caso en que se
inclúe toda a poboación da especie ao ser un endemismo mediterráneo, e a ave Calonectris
borealis, posto que a súa poboación atlántica se encontraba xa recollida na Listaxe baixo
a denominación taxonómica de Calonectris diomedea borealis. Deste xeito, quedan
incluídas na Listaxe todas as poboacións desta especie.
Así mesmo, de acordo co artigo 56.2 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, que
determina que o Ministerio para a Transición Ecolóxica levará a cabo a inclusión de oficio
cando se trate de taxons protexidos nos anexos das normas ou decisións da Unión
Europea, e considerando os novos coñecementos sobre a distribución da especie, procede
a modificación da epígrafe «Poboación referida» do anexo do Real decreto 139/2011, do
4 de febreiro, para o caso do lobo (Canis lupus), co obxecto de adecualo aos anexos II e
IV da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación
dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, así como ao anexo V da Lei 42/2007, do
13 de decembro. Deste modo, quedan incluídas na Listaxe todas as poboacións desta
especie ao sur do río Douro.
Por último, estudos xenéticos recentes indican a conveniencia de pasar a considerar a
especie Falco pelegrinoides, actualmente incluída no Catálogo como «en perigo de
extinción», como Falco peregrinus pelegrinoides, mantendo a mesma categoría de
protección.
Esta orde dítase de conformidade cos citados artigos 56.2 e 58.2 da Lei 42/2007, do
13 de decembro, e a disposición derradeira segunda do Real decreto 139/2011, do 4 de
febreiro, que faculta o titular do Ministerio para a Transición Ecolóxica, no ámbito da súa
competencia, a modificar o anexo para actualizalo e, de ser o caso, adaptalo á normativa
comunitaria. Deste modo, incorpóranse ao anexo do mencionado real decreto distintas
especies, subespecies e poboacións que non figuraban con anterioridade e outras cambian
de situación, para adaptalo á información científica actualizada dispoñible. Así mesmo,
verificouse o cumprimento dos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo.
Na súa elaboración, esta orde seguiu o trámite de audiencia previsto no artigo 26 da
Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno; foron consultadas as comunidades
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autónomas e as entidades representativas dos sectores afectados e someteuse o proxecto
ao trámite de participación pública en materia de ambiente establecido no artigo 16 en
relación co artigo 18 da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de
acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de
ambiente (incorpora as directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE). Así mesmo, recadáronse os
informes da Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade, do Consello
Estatal do Patrimonio Natural e a Biodiversidade e do Comité Científico creado polo artigo
7 do Real decreto 139/2011, do 4 de febreiro.
Na súa virtude, por proposta da ministra para a Transición Ecolóxica de acordo co
Consello de Estado, dispoño:
Artigo único. Modificación do anexo do Real decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o
desenvolvemento da Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial
e do Catálogo español de especies ameazadas.
Co obxecto de incluír ou cambiar de situación determinadas especies, subespecies ou
poboacións (en diante, «especies»), modifícase o anexo polo que se inclúen na Listaxe de
especies silvestres en réxime de protección especial e, de ser o caso, no Catálogo español
de especies ameazadas, nos seguintes termos:
«Un. Inclúense na Listaxe de especies silvestres en réxime de protección
especial ou ben no Catálogo español de especies ameazadas as seguintes especies
nas categorías que se indican a continuación:
Nome científico

Nome común

Poboación
referida

Especies que se inclúen no Catálogo na categoría «En perigo de extinción»
Invertebrados
Artropoda
Insecta.
Lepidoptera.
Euchloe bazae Fabiano, 1993.

Bolboreta de Baza.

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

Peixe anxo.

Canarias.

Peixe anxo manchado.
Peixe anxo espiñento.

Canarias.
Canarias.

Especies que se inclúen no Catálogo na categoría «Vulnerable»
Flora
Heterokontophyta.
Ceba amarela.
Canarias.
Cystoseira abies-marina (S.G.Gmelin).
C. Agardh, 1820.
Rhodophyta.
Xelidio vermello, ceba vermella.
Gelidium arbusculum Bory de SaintVincent ex Borgesen, 1927.
Gelidium canariense (Grunow) Seoane Xelidio negro, ceba negra.
Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez, Díaz de
Castro e Prud’homme van Reine, 2002.
Especies que se inclúen na Listaxe
Invertebrados
Porifera.
Sarcotragus foetidus Schmidt, 1862.

Esponxa negra.

Mediterráneo.
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Poboación
referida

Nome común

Cnidaria.
Coral negro.
Antozoa.
Antipathella subpinnata (Ellis & Solander,
1786).

Mediterráneo.

Antipathes dichotoma Pallas, 1766.

Coral negro ramificado.

Mediterráneo.

Leiopathes glaberrima (Esper, 1788).

Coral negro alaranxado.

Mediterráneo.

Parantipathes larix (Esper, 1788).

Coral negro mediterráneo.

Mediterráneo.

Callogorgia verticillata (Pallas,1766).

Gorgonia abano.

Mediterráneo.

Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767).

Madrépora mediterránea.

Cladocora debilis Milne Edwards & Haime, Madrépora débil.
1849.

Mediterráneo.

Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936.

Gorgonia candelabro.

Mediterráneo.

Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758).

Coral branco duro.

Mediterráneo.

Madrepora oculata Linnaeus, 1758.

Coral branco fráxil.

Mediterráneo.

Réptiles
Chelonia.
Tartaruga olivácea.
Cheloniidae.
Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829).
Aves
Procellariiformes.
Procellariidae.
Calonectris borealis (Cory, 1881).

Pardela cincenta atlántica.

Charadriiformes.
Sternidae.
Sterna bengalensis Lesson, 1831.

Carrán bengalí.

Mediterráneo.

Dous. As especies que se relacionan a continuación cambian de situación
dentro da Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial, ou ben
dentro do Catálogo español de especies ameazadas:
Nome científico

Nome común

Poboación
referida

Especies que se inclúen no Catálogo na categoría «en perigo de extinción»
Invertebrados
Mollusca.
Bivalvia.
Pterioida.
Pinna nobilis Linnaeus, 1758.

Nácara común.

Réptiles
Lacertidae.
Iberolacerta martinezricai (Arribas, 1996).

Lagarta batueca.

Especies que se inclúen no Catálogo na categoría «Vulnerable»
Réptiles
Lacertidae.
Lagarta leonesa.
Iberolacerta galani Arribas, Carranza e
Odierna, 2006 (antes incluída en
Iberolacerta monticola).
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Poboación
referida

Nome común

Mamíferos
Rodentia.
Iberón, trilladeira de Cabrera.
Muridae.
Iberomys (Microtus) cabrerae (Thomas,
1906).
Cetacea.
Ziphiidae.
Ziphius cavirostris Cuvier, 1823.

Cifio de Cuvier, cifio común.

Tres. Especies que se manteñen na Listaxe pero cuxas poboacións referidas
se modifican.
Nome científico

Nome común

Categoría do
Catálogo

Poboación referida

Mamíferos
Carnívora.
Canidae.
Canis lupus Linnaeus, 1758.

Catro.

Lobo

Poboacións ao sur do Douro.

Modifícase a denominación taxonómica de Falco pelegrinoides:

Nome científico

Nome común

Poboación
referida

Categoría do Catálogo

Aves
Falconidae.
Falco peregrinus pelegrinoides.
Temminck, 1829.

Disposición derradeira única.

Falcón peregrino
ou tagarote.

En perigo de extinción.»

Entrada en vigor.

A orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 8 de abril de 2019.–A ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera
Rodríguez.
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