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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
9550 Ordre AAA/1771/2015, de 31 d’agost, 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 53 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, crea la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial, al si de la 
qual s’estableix (article 55 de la Llei esmentada) el Catàleg espanyol d’espècies 
amenaçades. Tots dos instruments –d’ara endavant «Llista» i «Catàleg»– es van desplegar 
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 5.1 del Reial decret esmentat estableix que, d’acord amb el procediment que 
preveu l’article 53 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, s’han d’incloure a la Llista, entre 
d’altres, les espècies, subespècies i poblacions que figuren com a protegides en els 
annexos de les directives i els convenis internacionals ratificats per Espanya. Per això, 
considerant els canvis que s’han produït als annexos dels instruments internacionals 
ratificats per Espanya, és necessari dur a terme actualitzacions a la Llista i el Catàleg.

Per una banda, el 23 d’abril de 2014 es va publicar al «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 en el Mediterrani, adoptades a París el 10 de febrer de 
2012 mitjançant la Decisió IG.20/5 («Butlletí Oficial de l’Estat», número 98, pàgines 31696-
31974). El 27 d’abril de 2015 es va publicar l’entrada en vigor de les esmenes dels annexos 
II i III del Protocol esmentat anteriorment adoptades a Istanbul el 6 de desembre de 2013 
mitjançant la Decisió IG.21/6 («Butlletí Oficial de l’Estat» número 100, pàgines 36268-
36273). Aquest Protocol el va ratificar el Regne d’Espanya el 15 de juny de 1995 («Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 302, de 18 de desembre de 1999).

Les noves llistes d’aquest Protocol inclouen algunes espècies esmentades en el 
territori del Regne d’Espanya i en les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció 
espanyola, incloses la zona econòmica exclusiva i la plataforma continental, que no figuren 
a la Llista ni al Catàleg. Les espècies esmentades (taurons, rajades i peixos guitarra), 
d’acord amb l’article 11.2 del Protocol sobre les zones especialment protegides i la 
diversitat biològica al Mediterrani, les han de considerar protegides les parts signants del 
Protocol.

D’altra banda, el Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural 
a Europa (d’ara endavant «Conveni de Berna»), ratificat pel Regne d’Espanya el 19 de 
setembre de 1979, estableix a l’article 6 que cada part contractant ha d’adoptar les 
mesures necessàries per protegir les espècies de fauna silvestre que enumera l’annex II. 
Així mateix, la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, estableix als articles 4 i 
5 que els estats membres han de prendre mesures especials de protecció de les espècies 
esmentades a l’annex I. En aquest marc, dues espècies d’aus que figuren a l’annex II del 
Conveni de Berna i a l’I de la Directiva 2009/147/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 30 de novembre de 2009, l’ibis ermità (Geronticus eremita) i el grèvol (Bonasa bonasia), 
no s’havien inclòs anteriorment a la Llista perquè es consideraven espècies no presents en 
aquell moment en la fauna silvestre espanyola; actualment, amb la posada en marxa de 
programes de reintroducció ja hi ha poblacions silvestres d’aquestes espècies a Espanya. 
Això fa necessària la seva inclusió a la Llista.
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A més de les actualitzacions anteriors per modificació de convenis internacionals 
subscrits per Espanya, el procediment de les quals especifica l’article 6.2 del Reial decret 
139/2011, de 4 de febrer, també es recullen altres modificacions de la Llista i del Catàleg 
que deriven de les propostes de comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia, 
de conformitat amb el procediment que preveu l’article 6.3 del mateix Reial decret.

En concret, recents estudis científics han posat de manifest l’increment poblacional de 
la saladina (Limonium magallufianum), endemisme de la flora balear. Els estudis indiquen 
que l’espècie presenta actualment una població ben estructurada i un índex de recuperació 
elevat. Per això, és procedent la seva exclusió del Catàleg, on era a la categoria «En perill 
d’extinció», i s’inclou a la Llista perquè es tracta d’una espècie singular. Així mateix, la 
situació d’amenaça d’un total de vint-i-quatre espècies de flora endèmica de Catalunya o 
presents únicament en aquesta comunitat autònoma en el context d’Espanya fa necessària 
la seva inclusió al Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. Finalment, l’actualització de 
l’estat taxonòmic del mol·lusc Theodoxus velascoi justifica la seva exclusió del Catàleg 
espanyol d’espècies amenaçades, així com de la Llista d’espècies silvestres en règim de 
protecció especial.

Finalment, la revisió taxonòmica i de l’estat de conservació de dues espècies de 
mol·luscos bivalves ha posat de manifest la necessitat de la seva actualització a la Llista i 
al Catàleg. En el cas de l’espècie Unio tumidiformis, s’ha produït una reducció important de 
les poblacions, i les existents estan disperses, aïllades i formades per un nombre escàs 
d’exemplars. Es fa necessària la seva inclusió al Catàleg amb la categoria «Vulnerable». 
En el cas de l’espècie Unio ravoisieri, l’existència únicament de dues poblacions conegudes 
aconsella la seva inclusió al Catàleg amb la categoria «En perill d’extinció».

Igualment, s’incorporen, exclouen o canvien de categoria a la Llista o al Catàleg els 
tàxons per als quals es disposa de nova informació científica, tal com han sol·licitat les 
comunitats autònomes de Catalunya, les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i la Societat 
Espanyola de Malacologia.

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 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 
I del Reial decret esmentat diferents espècies que no hi figuraven amb anterioritat, per 
adaptar-lo a les directives comunitàries, als convenis internacionals ratificats per Espanya 
i 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 s’ha sotmès el projecte 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, 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, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
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, excloure o canviar de situació determinades 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:
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«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 Nom comú Població referida

Espècies que s’inclouen a la Llista

a) Aus:
Pelecaniformes.
Threskiornithidae.
Geronticus eremita. Ibis ermità.

Gal·liformes.
Phasianidae.
Bonasa bonasia. Grèvol.

b) Peixos:
Carcariniformes.
Triakidae.
Galeorhinus galeus. Caçó. Mediterrani.

Lamniformes.
Lamnidae.
Isurus oxyrinchus. Solraig. Mediterrani.

Lamna nasus. Marraix. Mediterrani.

Raïformes.
Rajidae.
Leucoraja circularis. Rajada d’anells. Mediterrani.

Leucoraja melitensis. Rajada de Malta. Mediterrani.

Rhinobatidae.
Rhinobatos cemiculus. Guitarró. Mediterrani.

Rhinobatos rhinobatos. Guitarra comuna. Mediterrani.

Espècies que inclou el Catàleg a la categoria ‟En perill d’extinció”

a) Flora:

Tracheophyta.

Ophioglossaceae.
Botrychium matricariifolium.

Pteridophyta.

Pteridaceae.
Pellaea calomelanos.

Woodsiaceae.

Woodsia pulchella.

Angiospermes:

Boraginaceae.
Cerinthe glabra.
Lappula deflexa.

Caryophyllaceae.
Silene sennenii.

Gentianaceae.
Gentiana angustifolia, subsp. angustifolia.

Geraniaceae.
Erodium foetidum.
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Nom científic Nom comú Població referida

Labiatae.
Stachys maritima.

Plantaginaceae.
Plantago cornuti.

Plumbaginaceae.
Limonium vigoi.

Ranunculaceae.
Aquilegia paui.

Thymelaeaceae.
Daphne alpina.

Umbelliferae.

Peucedanum schottii.
Seseli farrenyii.

b) Invertebrats Bivalvia:
Unionoida.
Unio ravoisieri, (abans U. elongatulus). Nàiada del nord-oest.

Espècies que inclou el Catàleg a la categoria «Vulnerable»

a) Flora:

Angiospermes.

Boraginaceae.
Glandora oleifolia (=Lithodora oleifolia).

Compositae.
Hieracium recoderi.
Hieracium queraltense.
Hieracium vinyasianum.

Orobanchaceae.
Pedicularis comosa, subsp. asparagoides.

Plumbaginaceae.
Limonium geronense.

Poligalaceae.
Polygala vayredae.

Ranunculaceae.
Delphinium montanum.

Resedaceae.
Reseda jacquinii, subsp. litigiosa.

Dos. Les espècies que es relacionen 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 Categoria anterior

Espècies que s’inclouen a la Llista

Flora angiospermes:

Plumbaginaceae.
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Nom científic Nom comú Categoria anterior

Limonium magallufianum. Saladina. ‟En perill d’extinció”.

Espècies que inclou el Catàleg a la categoria «Vulnerable»

Invertebrats Bivalvia:

Unionoida.

Unio tumidiformis. Nàiada túmida.

Tres. S’exclou del Catàleg espanyol d’espècies amenaçades i de la Llista 
d’espècies silvestres en règim de protecció especial l’espècie següent:

Nom científic Nom comú Categoria on era al Catàleg

Invertebrats Gastropoda:

Neritidae.

Theodoxus velascoi. ‟En perill d’extinció”»

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

Aquesta Ordre té caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient de 
conformitat amb el que disposa l’article 149.1.23a de la Constitució espanyola.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 d’agost de 2015.–La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Isabel García Tejerina.
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