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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
14181 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.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, assenyala 
a l’article 60, apartat 2, que l’avui ministra per a la Transició Ecològica pot declarar la 
situació crítica d’espècies silvestres quan del seguiment o l’avaluació de l’estat de 
conservació d’una espècie en perill d’extinció es dedueixi que hi ha un risc imminent 
d’extinció d’aquesta. Per procedir a la declaració de l’esmentada situació crítica, és 
preceptiu un informe favorable previ de la Conferència Sectorial de Medi Ambient. La 
declaració d’espècie en situació crítica té com a conseqüència que les obres i els projectes 
encaminats a la recuperació d’aquestes espècies tenen la consideració d’interès general i 
la seva tramitació té caràcter d’urgència.

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 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 de les mesures d’urgència a adoptar per evitar el risc imminent 
d’extinció de l’espècie declarada en situació crítica.

Per tal de contribuir a la identificació de la situació de risc imminent d’extinció d’una 
espècie silvestre, i en desplegament de la disposició addicional tercera del Reial decret 
139/2011, de 4 de febrer, el Govern va publicar els Criteris orientadors per a la inclusió de 
tàxons i poblacions en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Resolució de 6 de 
març de 2017, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, 
«Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 65, de 17 de març de 2017), elaborats pel Comitè de Flora 
i Fauna Silvestres, i amb l’informe favorable del Comitè Científic que estableix l’article 7 del 
Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat i el Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Aquest document 
inclou, de manera addicional als criteris per a les diferents categories d’amenaça del 
Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, uns criteris per a la consideració de situació 
crítica d’un tàxon en el seu annex IIIb. Aquests criteris estableixen llindars numèrics en 
relació amb diferents variables poblacionals de les espècies, a saber, declivi de la mida 
poblacional, reducció de l’àrea de distribució, anàlisi de viabilitat poblacional i criteri 
d’experts.

Des de l’entrada en vigor d’aquesta regulació, diferents administracions autonòmiques 
i organitzacions no governamentals han remès sol·licituds per declarar en situació crítica 
els tàxons: estepa de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis); trenca 
(Lanius minor); nàiade auriculada (Margaritifera auricularia); xarxet marbrenc 
(Marmaronetta angustirostris); visó europeu (Mustela lutreola); nacra (Pinna nobilis), i gall 
fer cantàbric (Tetrao urogallus cantabricus).

El diagnòstic de l’estat de conservació dels tàxons esmentats, fet amb la millor 
informació disponible des del punt de vista tècnic i científic, evidencia el compliment 
d’algun o de diversos dels criteris per a la seva consideració en situació crítica, d’acord 
amb el document Criteris orientadors per a la inclusió de tàxons i poblacions en el Catàleg 
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espanyol d’espècies amenaçades (annex IIIb). En particular, 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).

Aquesta Ordre ministerial ha rebut l’informe favorable de la Comissió Estatal per al 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat, el Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat i la Conferència Sectorial de Medi Ambient i es dicta en virtut de l’habilitació 
que conté l’article 60.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre.

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:

Article 1. Declaració de tàxons en situació crítica.

Es declaren tàxons en situació crítica a Espanya els següents:

Estepa de Cartagena, Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis.
Trenca, Lanius minor.
Nàiade auriculada, Margaritifera auricularia.
Xarxet marbrenc, Marmaronetta angustirostris.
Visó europeu, Mustela lutreola.
Nacra, Pinna nobilis.
Gall fer cantàbric, Tetrao urogallus cantabricus.

Article 2. Obres i projectes d’interès general.

De conformitat amb el que preveu l’article 60.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, 
totes les obres i els projectes destinats a la recuperació de poblacions i disminució del risc 
d’extinció dels tàxons esmentats a l’article anterior s’han de declarar d’interès general i 
s’han de tramitar d’urgència.

Article 3. Constitució de grups de treball.

S’han de constituir set grups de treball per a l’execució d’actuacions destinades a 
reduir el risc d’extinció de les espècies en situació crítica que regula aquesta Ordre. 
Aquests grups de treball han d’estar adscrits a la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural 
i la Biodiversitat, així com al Comitè de Flora i Fauna Silvestres, d’acord amb el Reial 
decret 1424/2008, de 14 d’agost, pel qual es determinen la composició i les funcions de la 
Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, es dicten les normes que en 
regulen el funcionament i s’estableixen els comitès especialitzats que hi estan adscrits.

La distribució de representants d’administracions públiques en els diferents grups de 
treball és la següent:

Grup sobre situació crítica de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis: un 
representant de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental del Ministeri per a 
la Transició Ecològica; un representant de la Generalitat Valenciana i un representant del 
Govern de la Regió de Múrcia.

Grup sobre situació crítica de Margaritifera auricularia: 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.
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Grup sobre situació crítica de Marmaronetta angustirostris: un representant de la 
Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental, un representant de cadascuna de 
les confederacions hidrogràfiques del Segura, Guadalquivir, Xúquer i Guadiana, un 
representant de la Generalitat Valenciana, un representant de la Junta d’Andalusia, un 
representant del Govern de la Regió de Múrcia, un representant de la Junta de Comunitats 
de Castella-La Manxa i un representant del Govern de Canàries.

Grup sobre situació crítica de Lanius minor: un representant de la Direcció General de 
Biodiversitat i Qualitat Ambiental, un representant de la Generalitat de Catalunya i un 
representant del Govern d’Aragó.

Grup sobre situació crítica de Mustela lutreola: un representant de la Direcció General 
de Biodiversitat i Qualitat Ambiental, un representant de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, un representant del Govern de Navarra, un representant del Govern de La Rioja, un 
representant de la Junta de Castella i Lleó, un representant del Govern Basc i un 
representant del Govern d’Aragó.

Grup sobre situació crítica de Pinna nobilis: 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.

Grup sobre situació crítica de Tetrao urogallus cantabricus: 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.

Els experts de reconegut prestigi, les entitats científiques i les organitzacions que es 
determinin poden participar com a assessors de cada grup de treball, sempre que disposin 
d’experiència contrastada en conservació d’alguna de les espècies o subespècies 
anteriors, i que els membres del grup de treball concernit acordin la seva inclusió.

Disposició final primera. No augment de la despesa pública.

Les mesures incloses en aquesta Ordre ministerial s’han d’atendre amb els mitjans 
personals, tècnics i pressupostaris assignats a la Direcció General de Biodiversitat i 
Qualitat Ambiental, sense que en cap cas suposi un augment dels costos.

Disposició final segona. Títol competencial.

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.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de setembre de 2018.–La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa 
Ribera Rodríguez.
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