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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
15917 Correcció d’errors de l’Ordre TEC/1078/2018, de 28 de setembre, per la qual 

es declara la situació crítica de «Cistus heterophyllus carthaginensis», «Lanius 
minor», «Margaritifera auricularia», «Marmaronetta angustirostris», «Mustela 
lutreola», «Pinna nobilis» i «Tetrao urogallus cantabricus» a Espanya, i es 
declaren d’interès general les obres i els projectes encaminats a la recuperació 
d’aquests tàxons.

Havent observat diversos errors a l’Ordre TEC/1078/2018, de 28 de setembre, per la 
qual es declara la situació crítica de Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, 
Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis i 
Tetrao urogallus cantabricus a Espanya, i es declaren d’interès general les obres i els 
projectes encaminats a la recuperació dels tàxons esmentats, publicada en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 251, de 17 d’octubre de 2018, i en el seu suplement en català, 
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1, títol de l’ordre ministerial, on diu: «Ordre TEC/1078/2018, de 28 de 
setembre, per la qual es declara la situació crítica de Cistus heterophyllus 
carthaginensis,…», ha de dir: «Ordre TEC/1078/2018, de 28 de setembre, per la qual es 
declara la situació crítica de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis,…».

A la pàgina 1, segon paràgraf de la part expositiva, on diu: «D’altra banda, la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, indica que, en el cas de declaració d’una espècie en situació 
crítica, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de coordinar les 
actuacions a dur a terme per cada Administració en l’àmbit de les seves competències, en 
el marc d’un grup de treball constituït per, almenys, un representant del Ministeri esmentat 
i de cadascuna de les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d’autonomia de l’àrea 
de distribució de l’espècie. En el marc d’aquests grups de treball s’ha de coordinar 
l’aplicació…», ha de dir: «D’altra banda, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, indica que, 
en el cas de declaració d’una espècie en situació crítica, el Ministeri per a la Transició 
Ecològica ha de coordinar les actuacions a dur a terme per cada Administració en l’àmbit 
de les seves competències, en el marc d’un grup de treball constituït per, almenys, un 
representant del Ministeri esmentat i de cadascuna de les comunitats autònomes i ciutats 
amb Estatut d’autonomia de l’àrea de distribució de l’espècie. En el marc de tals grups de 
treball s’ha de coordinar l’aplicació…».

A la pàgina 2, cinquè paràgraf de la part expositiva, on diu: «es compleix el criteri A 
(declivi de la mida poblacional) per a Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, 
Margaritifera auricularia i Pinna nobilis; el criteri B (reducció de l’àrea de distribució) per a 
Marmaronetta angustirostris, Lanius minor, Pinna nobilis i Tetrao urogallus cantabricus; el 
criteri C (anàlisi de viabilitat poblacional) per a Mustela lutreola; i el criteri D (criteri 
d’experts) per a Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, 
Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis i Tetrao urogallus cantabricus. 
La informació tècnica i científica de referència i la justificació del compliment dels criteris 
esmentats s’inclou en les corresponents memòries justificatives disponibles a la pàgina 
web del Ministeri (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/especies-proteccion-especial/default.aspx).», ha de dir: «es compleix el criteri A 
(declivi de la mida poblacional) per a Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Lanius 
minor, Margaritifera auricularia i Pinna nobilis; el criteri B (reducció de l’àrea de distribució) 
per a Marmaronetta angustirostris, Lanius minor, Pinna nobilis i Tetrao urogallus 
cantabricus; el criteri C (anàlisi de viabilitat poblacional) per a Mustela lutreola; i el criteri D 
(criteri d’experts) per a Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Lanius minor, 
Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis i 
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Tetrao urogallus cantabricus. La informació tècnica i científica de referència i la justificació 
del compliment dels criteris esmentats s’inclou en les corresponents memòries justificatives 
disponibles a la pàgina web del Ministeri (http://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/default.aspx).».

A la pàgina 2, a la fórmula promulgatòria, on diu: «En virtut d’això, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, i d’acord amb/oït el Consell 
d’Estat, disposo:», ha de dir: «En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia de la ministra de 
Política Territorial i Funció Pública, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:».

A la pàgina 2, a l’article 3, sobre el grup sobre situació crítica de Margaritifera 
auricularia, on diu: «un representant de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat 
Ambiental, un representant de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, un representant del 
Govern d’Aragó, un representant del Govern de Navarra, un representant del Govern de 
La Rioja i un representant de la Generalitat de Catalunya.», ha de dir: «un representant de 
la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental, un representant de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre, un representant del Govern d’Aragó, un representant del Govern de 
Navarra, un representant del Govern de La Rioja, un representant de la Generalitat de 
Catalunya i un representant de la Junta de Castella i Lleó.».

A la pàgina 3, a l’article 3, sobre el grup sobre situació crítica de Pinna nobilis, on diu: 
«un representant de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental, un 
representant de la Direcció General per a la Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri, 
un representant de la Generalitat de Catalunya, un representant de la Generalitat 
Valenciana, un representant de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, un 
representant de la Junta d’Andalusia i un representant del Govern Balear.», ha de dir: «un 
representant de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental, un representant 
de la Direcció General per a la Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri per a la 
Transició Ecològica, un representant de la Generalitat de Catalunya, un representant de la 
Generalitat Valenciana, un representant de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, 
un representant de la Junta d’Andalusia i un representant del Govern Balear.».

A la pàgina 3, a l’article 3, sobre el grup sobre situació crítica de Tetrao urogallus 
cantabricus, on diu: «un representant de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat 
Ambiental, un representant del Govern del Principat d’Astúries, un representant de la Junta 
de Castella i Lleó, un representant del Govern de Cantàbria i un representant de la 
Comunitat Autònoma de Galícia.», ha de dir: «un representant de la Direcció General de 
Biodiversitat i Qualitat Ambiental, un representant del Govern del Principat d’Astúries, un 
representant de la Junta de Castella i Lleó, un representant del Govern de Cantàbria i un 
representant de la Junta de Galícia.».
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