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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
16383 Correcció d’errors de l’Ordre TEC/1171/2018, de 29 d’octubre, per la qual es 

regula la informació, el control, el seguiment i l’avaluació de les grans 
instal·lacions de combustió (GIC).

De conformitat amb el que preveu l’article 26.2 del Reial decret 181/2008, de 8 de 
febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l’Estat», se sol·licita la correcció de 
l’error que consta a continuació, detectat en l’Ordre TEC/1171/2018, de 29 d’octubre, per 
la qual es regula la informació, el control, el seguiment i l’avaluació de les grans instal·la-
cions de combustió (GIC), publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 275, de 14 de 
novembre de 2018, i en el seu suplement en català, se’n fa la rectificació oportuna referida 
a la versió en llengua catalana:

1. A la pàgina 4, a l’article 3 apartat 6, últim paràgraf de la lletra a, on diu:

«L’any 2018, l’obligació de contribució de la bombolla anual empresarial d’emissions 
s’ha de complir proporcionalment al temps restant entre l’entrada en vigor de l’Ordre i el 31 
de desembre de 2018, o bé la quantitat d’emissió per contaminant, en aquest període, que 
sumada a l’emissió ja efectuada aquest any no vulneri el sostre empresarial corresponent 
a l’any 2019.»

Ha de dir:

«L’any 2018, l’obligació de contribució de la bombolla anual empresarial d’emissions 
s’ha de complir proporcionalment al temps restant entre l’entrada en vigor de l’Ordre i el 31 
de desembre de 2018, o bé la quantitat d’emissió per contaminant, en aquest període, que 
sumada a l’emissió ja efectuada aquest any no vulneri el sostre empresarial corresponent 
a l’any 2018.»
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