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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
15595 Reial decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l’activitat de 

producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a 
instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig, per a la tecnologia esmentada.
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L’agost de 2005 va ser aprovat el Pla d’energies renovables 2005-2010, amb el propòsit 
de reforçar els objectius prioritaris de la política energètica del Govern, augmentar la 
seguretat i qualitat del subministrament elèctric i millorar el respecte al medi ambient, 
juntament amb la determinació de donar compliment als compromisos internacionals que 
per a Espanya deriven del Protocol de Kyoto i de la nostra pertinença a la Unió Europea i 
aconseguir els objectius del Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle, 2008-2012.

L’esmentat Pla d’energies renovables 2005-2010, que va comportar la revisió del Pla 
de foment de les energies renovables a Espanya 2000-2010, va ser degut a un creixement 
d’algunes tecnologies inferior a l’inicialment previst i, per una altra part, a un increment de 
la demanda notablement superior als escenaris que s’incloïen en el Pla inicial. Es van 
introduir importants modificacions a l’alça dels objectius de potència establerts i, en concret, 
l’objectiu de potència eòlica el 2010 es va ampliar de 8.155 MW a 20.155 MW i l’objectiu 
de potència fotovoltaica es va ampliar de 150 MW a 400 MW.

El vigent Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial, estableix el nou marc retributiu a aplicar a les 
instal·lacions d’energies renovables i de cogeneració, amb el fi d’arribar el 2010 als 
objectius que recull el Pla d’energies renovables 2005- 2010, i a l’Estratègia d’Estalvi i 
Eficiència Energètica a Espanya (E4).

El creixement de la potència instal·lada experimentat per la tecnologia solar fotovoltaica 
és molt superior al que s’esperava. Segons la informació publicada per la Comissió 
Nacional d’Energia (CNE) en relació amb el compliment dels objectius de les instal·lacions 
del règim especial, determinat d’acord amb els articles 21 i 22 del Reial decret 661/2007, 
de 25 de maig, l’agost de 2007 es va superar el 85 per cent de l’objectiu de potència 
instal·lada fotovoltaica per al 2010, i el mes de maig de 2008 ja s’ha arribat als 1.000 MW 
de potència instal·lada.

Aquesta ràpida evolució ha comportat nombroses inversions industrials relacionades 
amb la tecnologia solar fotovoltaica, des de la fabricació de polisilici, oblies i mòduls fins 
als seguidors o els inversors, de manera que actualment a Espanya es poden produir tots 
els elements de la cadena que intervé en una instal·lació solar fotovoltaica.

Es fa necessari donar continuïtat i expectatives a aquestes inversions, com també 
definir una pauta progressiva d’implantació d’aquest tipus de tecnologia, que a més pot 
contribuir al compliment dels objectius del Pla d’energies renovables 2005-2010 i dels que 
fixi el nou Pla d’energies renovables 2011-2020, a partir dels objectius assignats a Espanya 
en la nova Directiva d’energies renovables. Per això s’ha considerat oportú elevar l’objectiu 
vigent de 371 MW de potència instal·lada connectada a la xarxa, recollit en el Reial decret 
661/2007, de 25 de maig.

Amb aquesta finalitat, es proposa un objectiu anual de potència que ha d’evolucionar 
a l’alça de manera coordinada amb les millores tecnològiques, en lloc d’utilitzar la potència 
total acumulada per fixar els límits del mercat d’aquesta tecnologia. Això ha d’anar 
acompanyat d’un nou règim econòmic que estimuli l’evolució tecnològica i la competitivitat 
de les instal·lacions fotovoltaiques a Espanya a mitjà i llarg termini.

D’altra banda, el marc de suport a aquesta tecnologia, que representa el Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en 
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règim especial, que ha demostrat la seva eficàcia, també s’ha d’adaptar amb la rapidesa 
suficient a l’evolució de la tecnologia, per assegurar-ne l’eficiència. Així com una retribució 
insuficient faria inviables les inversions, una retribució excessiva podria repercutir de 
manera significativa en els costos del sistema elèctric i desincentivaria l’aposta per la 
recerca i el desenvolupament, i disminuiria les excel·lents perspectives a mitjà i llarg termini 
per a aquesta tecnologia Per això es considera necessària la racionalització de la retribució 
i, amb aquest fi, el Reial decret que s’aprova modifica el règim econòmic a la baixa, seguint 
l’evolució esperada de la tecnologia, amb una perspectiva a llarg termini.

El nou règim econòmic també pretén reconèixer els avantatges que ofereixen les 
instal·lacions integrades en edificis, ja sigui en façanes o sobre cobertes, pels seus 
avantatges com a generació distribuïda, perquè no augmenten l’ocupació de territori i per 
la seva contribució a la difusió social de les energies renovables. El Reial decret estén 
aquest avantatge a les instal·lacions de caràcter agropecuari en coherència amb el que 
disposa la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi 
rural.

Per garantir un mercat mínim per al desenvolupament del sector fotovoltaic i, al mateix 
temps, assegurar la continuïtat del sistema de suport, s’estableix un mecanisme d’assignació 
de retribució mitjançant la inscripció en un registre d’assignació de retribució, en un moment 
incipient del desenvolupament del projecte, que doni la necessària seguretat jurídica als 
promotors respecte de la retribució que obtindrà la instal·lació una vegada posada en 
funcionament.

Així mateix, s’estableix una nova definició de potència. Amb això s’aconsegueix més 
precisió en el procediment de còmput de la potència de cada instal·lació fotovoltaica, als 
efectes de l’aplicació de la retribució corresponent. Es pretén racionalitzar la implantació 
de grans instal·lacions en sòl pertanyent a una multiplicitat de titulars, de tal manera que 
s’eviti la parcel·lació d’una única instal·lació en diverses de mida més petita, amb l’objectiu 
d’obtenir un marc retributiu més favorable.

D’acord amb el que preveu la disposició addicional onzena, apartat tercer, de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, aquest Reial decret ha estat sotmès a 
informe preceptiu de la Comissió Nacional d’Energia.

Aquesta disposició es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.25a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per determinar les 
bases del règim miner i energètic. En aquest aspecte es pot assenyalar que pel contingut 
de les seves disposicions la Llei no resulta un instrument idoni per al seu establiment i està 
justificada la seva aprovació mitjançant Reial decret.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de setembre de 2008,

D I S P O S O:

CAPÍTOL I

Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret l’establiment d’un règim econòmic per a les 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica a les quals no els 
siguin aplicables els valors de la tarifa regulada que preveu l’article 36 del Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia 
elèctrica en règim especial, per la seva data d’inscripció definitiva en la secció segona del 
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica dependent de la 
Direcció General de Política Energètica i Mines, denominat, d’ara endavant, Registre 
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administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial, d’acord amb el que preveu 
l’article 9.1 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

El present Reial decret és aplicable a les instal·lacions del grup b.1.1 de l’article 2 del 
Reial decret 661/2007, de 25 de maig, instal·lacions de tecnologia fotovoltaica, que 
obtinguin la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció 
en règim especial dependent de la Direcció General de Política Energètica i Mines amb 
posterioritat al 29 de setembre de 2008.

Article 3. Tipologia de les instal·lacions.

Als efectes del que disposa el present Reial decret, les instal·lacions del subgrup b.1.1 
de l’article 2 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, es classifiquen en dos tipus:

a) Tipus I. Instal·lacions que estiguin ubicades en cobertes o façanes de construccions 
fixes, tancades, fetes de materials resistents, dedicades a usos residencial, de serveis, 
comercial o industrial, incloses les de caràcter agropecuari.

O bé, instal·lacions que estiguin ubicades sobre estructures fixes de suport que tinguin 
per objecte un ús de coberta d’aparcament o d’ombra, en tots dos casos d’àrees dedicades 
a algun dels usos anteriors, i estiguin ubicades en una parcel·la amb referència cadastral 
urbana.

Les instal·lacions d’aquest tipus s’agrupen, al seu torn, en dos subtipus:

Tipus I.1: instal·lacions del tipus I, amb una potència inferior o igual a 20 kW
Tipus I.2: instal·lacions del tipus I, amb un potència superior a 20 kW

b) Tipus II. Instal·lacions no incloses en el tipus I anterior.

CAPÍTOL II

Registre de preassignació de retribució

Article 4. Registre de preassignació de retribució.

1. Per tal de poder fer un seguiment adequat dels projectes d’instal·lacions de 
producció en règim especial de tecnologia fotovoltaica, s’estableix una subsecció de la 
secció segona del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 
què es refereix l’article 21.4 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Aquesta subsecció es denomina, 
d’ara endavant, Registre de preassignació de retribució.

2. Per tenir dret a la retribució que recull aquest Reial decret, és necessària la 
inscripció, amb caràcter previ, dels projectes d’instal·lació o instal·lacions en el Registre de 
preassignació de retribució.

3. Les inscripcions en el Registre de preassignació de retribució van associades a un 
període temporal que es denomina, d’ara endavant, convocatòria, i dóna dret a la retribució 
que quedi fixada en l’esmentat període temporal.

Article 5. Quotes de potència.

1. Als efectes del que disposa el present Reial decret, per a cada convocatòria 
d’inscripció en el Registre de preassignació de retribució s’han d’establir unes quotes de 
potència per tipus i subtipus que han d’estar constituïdes per les potències base, i si 
s’escau, les potències addicionals traspassades o incorporades d’acord amb el que disposa 
l’apartat 4 d’aquest article i l’annex IV.

2. S’estableixen les següents potències base per a les convocatòries del primer 
any.
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a) Tipus I: 267/m MW, amb el repartiment següent: 10 per cent per al subtipus I.1 i 90 
per cent per al subtipus I.2.

b) Tipus II: 133/m MW.

En què m és el nombre de convocatòries per any per als quals s’estableixi la inscripció 
en el Registre de preassignació de retribució, d’acord amb el que disposa l’annex III 
d’aquest Reial decret.

3. Les potències base corresponents a les convocatòries del segon any i successius 
es calculen prenent com a referència les potències base, de cada tipus i subtipus, de les 
convocatòries corresponents a l’any anterior incrementant-les o reduint-les a la mateixa 
taxa percentual acumulada que es redueixi o s’incrementi, respectivament, la retribució 
corresponent a les convocatòries celebrades durant l’any anterior, d’acord amb el que 
estableix l’article 11 d’aquest Reial decret.

4. S’estableix el mecanisme de traspàs de potència addicional a la potència base per 
a la convocatòria següent que recull l’annex IV d’aquest Reial decret, quan no es cobreixi 
alguna o totes les quotes de potència d’una convocatòria.

5. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de publicar a la seva pàgina web, amb 
anterioritat al tancament de cada convocatòria, les quotes de potència per a cada una de 
tipus i subtipus, així com els valors de les tarifes regulades que els siguin aplicables.

6. Les potències base que s’estableixen a les convocatòries d’inscripció en el registre 
de preassignació de retribució poden ser revisades a l’alça per part del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, en vista de les conclusions i objectius de potència que determini el Pla 
d’energies renovables 2011-2020, a què fa referència la disposició addicional novena del 
Reial decret 661/2007, de 25 de maig.

Article 6. Procediment d’inclusió en el Registre de preassignació de retribució.

1. La sol·licitud d’inscripció en el Registre de preassignació de retribució, per a un 
projecte d’instal·lació, s’ha de realitzar utilitzant el model recollit com a annex I a aquest 
Reial decret, i s’ha d’aportar, a més, una còpia autenticada de la documentació que 
estableix el seu annex II. La sol·licitud ha d’anar adreçada a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines.

2. La sol·licitud s’ha de presentar en el Registre administratiu de la seu del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, via telemàtica a través de la pàgina web, www.mityc.es, o 
de forma presencial. També es pot presentar la sol·licitud a qualsevol dels llocs a què es 
refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud s’ha de ser 
presentar en el termini que estableix l’annex III del present Reial decret, corresponent a la 
convocatòria en la qual es vulgui inscriure.

La sol·licitud presentada és vàlida per a convocatòries successives, en la mesura en 
què un projecte o instal·lació no sigui inscrit en el Registre de preassignació de retribució, 
sigui perquè no compleix els requisits exigits o bé perquè ha quedat coberta la quota de 
potència, llevat que hi hagi declaració expressa en contra de participar-hi en el període 
establert o cancel·lació de la sol·licitud, expressades en el formulari que estableix l’annex 
I d’aquest Reial decret.

Aquells sol·licitants que hagin participat en aquest procediment amb anterioritat i 
vulguin modificar la sol·licitud no han de tornar a presentar la documentació vàlida ja 
presentada anteriorment, i han d’indicar aquesta particularitat en la sol·licitud.

3. Rebudes les sol·licituds i tancat el termini de presentació, la Direcció General de 
Política Energètica i Mines ha de procedir a ordenar-les cronològicament, dins de cada un 
dels tipus i subtipus que preveu l’article 3, considerant, per a cada una d’ells, l’última data 
dels documents a què fa referència l’annex II d’aquest Reial decret. Una vegada ordenades 
s’ha de procedir a l’assignació de retribució, començant per les dates més antigues i fins 
que sigui coberta la quota de potència prevista per a aquesta convocatòria en cada 
tipologia. La cobertura de cada quota s’ha de fer per excés, és a dir, l’última sol·licitud que 
sigui acceptada és aquella per a la qual la no-consideració suposaria la no-cobertura de la 
quota prevista.
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En cas d’igualtat de data per a diverses sol·licituds, aquestes s’han d’ordenar 
considerant com a data preferent, per aquest ordre, la d’autorització administrativa, la de 
llicència d’obres, i finalment la de dipòsit de l’aval, i en cas d’igualtat, té preferència el 
projecte de menys potència.

Quan l’excés respecte de la quota prevista superi el 50 per cent d’aquesta, l’excés de 
potència respecte de l’última sol·licitud la no-consideració de la qual suposaria la 
no-cobertura de la quota, s’ha de detreure de les sol·licituds amb igualtat de dates, 
proporcionalment a la potència de cada sol·licitud.

4. Aquells projectes als quals s’assigni potència la Direcció General de Política 
Energètica i Mines els ha d’inscriure en el Registre de preassignació de retribució, associats 
a l’esmentada convocatòria. La resta de sol·licituds s’han de desestimar en la convocatòria, 
i entren automàticament en la següent, llevat que hi hagi la declaració en contra que 
expressa l’apartat 2 del present article.

5. La primera convocatòria d’inscripció en el Registre de preassignació de retribució 
és la corresponent al primer període temporal de 2009, d’acord amb el que preveu l’annex 
III d’aquest Reial decret.

Article 7. Publicitat del resultat del procediment de preassignació de retribució.

1. S’ha de publicar, a la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la 
relació de projectes que s’han inscrit en el Registre de preassignació de retribució, i la de 
projectes que han estat desestimats per a l’esmentada inscripció, abans de la data que 
estableix l’annex III del present Reial decret.

2. Igualment, abans d’aquesta data, la Direcció General de Política Energètica i 
Mines ha de notificar als titulars dels projectes que han participat en el procediment el 
resultat de la seva sol·licitud.

Article 8. Cancel·lació de la inscripció en el Registre de preassignació de retribució.

1. Les instal·lacions inscrites en el Registre de preassignació de retribució disposen 
d’un termini màxim de dotze mesos a comptar de la data de publicació del resultat a la 
pàgina web del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per ser inscrites amb caràcter 
definitiu en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial 
dependent de l’òrgan competent i començar a vendre energia elèctrica d’acord amb 
qualsevol de les opcions de l’article 24.1 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig.

2. En cas d’incompliment de l’obligació que estableix l’apartat 1 anterior, la Direcció 
General de Política Energètica i Mines ha de procedir a la cancel·lació per incompliment de 
la inscripció en el Registre de preassignació de retribució.

No obstant això, aquesta cancel·lació no es produeix en cas que, segons el parer de la 
Direcció General de Política Energètica i Mines, hi hagi raons fundades perquè aquesta 
inscripció es mantingui en el registre. De manera enunciativa i no limitativa, es podrien 
considerar raons fundades a aquests efectes, entre d’altres, el retard injustificat en la 
inscripció definitiva en el registre o en la signatura de l’acta de posada en servei, per part 
de l’òrgan competent, i les possibles incidències amb el gestor de la xarxa elèctrica a la 
qual es connecta. A aquests efectes, el promotor ha de remetre, abans que finalitzi el 
termini que estableix l’apartat 1, a aquesta Direcció General, una sol·licitud acompanyada 
de la documentació que consideri oportuna per justificar les raons esmentades. La Direcció 
General ha de resoldre la sol·licitud, en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data 
de finalització del termini establert, i fixar una pròrroga d’una durada màxima de quatre 
mesos a comptar de la comunicació d’aquesta a l’interessat.

Igualment és causa de cancel·lació per incompliment d’un projecte en el Registre de 
preassignació de retribució el desistiment voluntari de la tramitació administrativa de la 
instal·lació o la falta de resposta als requeriments de l’Administració d’informació o actuació 
realitzats en el termini de tres mesos. En aquests casos, l’òrgan competent ha de comunicar 
a la Direcció General de Política Energètica la procedència de la cancel·lació, perquè 
aquesta executi la cancel·lació per incompliment de la inscripció en el Registre esmentat.
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3. La cancel·lació per incompliment de la inscripció d’un projecte en el Registre de 
preassignació s’ha de comunicar a l’òrgan competent. Aquesta cancel·lació suposa la 
pèrdua dels drets associats a la inscripció en el registre esmentat, sense perjudici de la 
possibilitat del titular del projecte o instal·lació de tornar a sol·licitar la inscripció en el 
Registre administratiu de preassignació de retribució i començar de nou el procediment.

4. La cancel·lació per incompliment de la inscripció d’un projecte en el Registre de 
preassignació suposa l’execució de l’aval dipositat, d’acord amb l’article 59 bis o 66 bis del 
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, o del que preveu l’article 9 d’aquest Reial decret. 
Tot això, sense perjudici de la no-procedència d’execució de l’aval, de conformitat amb el 
que estableixen els articles esmentats. L’òrgan competent ha d’iniciar el procediment 
d’execució o cancel·lació, segons correspongui, de l’esmentat aval en el termini màxim 
d’un mes a comptar de la cancel·lació de la inscripció, o si s’escau des de la recepció de 
la comunicació de l’esmentat fet.

5. La inscripció definitiva d’una instal·lació en el Registre administratiu d’instal·lacions 
de producció en règim especial dependent de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines suposa la cancel·lació d’ofici de la seva inscripció en el Registre de preassignació 
de retribució.

6. Les resolucions de la Direcció General de Política Energètica i Mines que preveu 
aquest article no posen fi a la via administrativa i, en conseqüència, poden ser objecte de 
recurs d’alçada davant la Secretaria General d’Energia, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 9. Aval.

1. En el cas que, d’acord amb el que preveu l’article 66 bis del Reial decret 1955/2000, 
d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, una 
instal·lació estigui exempta de la presentació de l’aval per a l’accés a la xarxa de distribució, 
o en el cas, en qualsevol altre cas, que no existís un dipòsit d’un aval equivalent almenys 
a un import equivalent a 500 €/kW de potència, s’ha de dipositar davant la Caixa General 
de Dipòsits un aval per una quantia de 50 €/kW o 500 €/kW de potència del projecte o 
instal·lació fotovoltaica del tipus I.1, o I.2, respectivament. En el cas que la instal·lació 
tingui inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim 
especial dependent de l’òrgan competent, no s’exigeix el dipòsit d’aquest aval.

2. L’aval a què fa referència l’apartat 1 s’ha de cancel·lar quan el peticionari obtingui 
la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim 
especial dependent de la Direcció General de Política Energètica i Mines. Si al llarg del 
procediment el sol·licitant desisteix voluntàriament de la tramitació administrativa de la 
instal·lació o no respon als requeriments de l’Administració d’informació o actuació realitzats 
en el termini de tres mesos, s’ha de procedir a l’execució de l’aval. S’ha de tenir en compte 
a l’hora de valorar el desistiment del promotor el resultat dels actes administratius previs 
que puguin condicionar la viabilitat del projecte. Entre d’altres, es considera raó suficient 
per a la cancel·lació de l’aval la no-inclusió en el Registre de preassignació de retribució 
d’un projecte o instal·lació per a la qual se sol·liciti la inclusió en l’esmentat registre a totes 
les convocatòries que se celebrin durant un període de dotze mesos, o la cancel·lació de 
la sol·licitud per part del titular abans del tancament de la primera convocatòria a què es 
presenti.

Article 10. Potència dels projectes.

1. La potència màxima dels projectes o instal·lacions que siguin inscrits en el Registre 
de preassignació de retribució no pot superar els 2 MW o els 10 MW per a instal·lacions de 
tipus I o II de l’article 3 d’aquest Reial decret, respectivament.

2. Als efectes de la determinació del règim econòmic que estableix el present Reial 
decret, es considera que pertanyen a una única instal·lació o un sol projecte, segons 
correspongui, la potència de la qual és la suma de les potències de les instal·lacions 
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unitàries de la categoria b.1.1, les instal·lacions o projectes que estiguin en referències 
cadastrals amb els catorze primers dígits idèntics. A aquests efectes, els titulars de les 
instal·lacions han de subministrar la referència cadastral dels immobles en els quals 
aquestes s’ubiquin.

De la mateixa manera, als efectes de la inscripció en una convocatòria, en el Registre 
de preassignació de retribució, es considera que pertanyen a un sol projecte, la potència 
del qual és la suma de les potències de les instal·lacions unitàries, aquelles instal·lacions 
que connectin en un mateix punt de la xarxa de distribució o transport, o disposin de línia 
d’evacuació comuna.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 11. Tarifes.

1. Els valors de la tarifa regulada corresponents a les instal·lacions del subgrup b.1.1 
de l’article 2 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, que siguin inscrites en el registre 
de preassignació associades a la primera convocatòria són els següents:

Tipologia Tarifa regulada (c€/kWh)

Tipus I Subtipus I.1 34,00
Subtipus I.2 32,00

Tipus II 32,00

2. Els valors de la tarifa regulada corresponents a les instal·lacions que siguin inscrites 
en el registre de preassignació associades a la convocatòria n, s’han de calcular en funció 
dels valors de la convocatòria anterior n – 1, de la manera següent:

Si P ≥ 0,75 × P0,

aleshores: Tn = Tn-1 [(1 - A) × (P0 - P) / (0,25 × P0) + A]

Si P < 0,75 x P0,

aleshores: Tn = Tn-1

en què:

P, és la potència preregistrada en la convocatòria n-1.
P0, és la quota de potència per a la convocatòria n-1.
Tn-1, és la tarifa per a les instal·lacions preregistrades associades a la convocatòria 

n-1.
Tn, és la tarifa per a les instal·lacions preregistrades associades a la convocatòria n.
A és el factor 0,91/m i m el nombre de convocatòries anuals.

3. Si durant dues convocatòries consecutives no s’arriba al 50 per cent de la quota 
de potència per a un tipus o subtipus, es pot incrementar, mitjançant una resolució de la 
Secretaria General d’Energia, la tarifa per a la convocatòria següent en el mateix percentatge 
que es reduiria si es cobrís la quota, i és necessari que durant dues convocatòries 
addicionals no es torni a arribar al 50 per cent de la quota per realitzar un nou increment.

4. La tarifa regulada de les instal·lacions del subtipus .1 no pot ser mai inferior a la de 
les instal·lacions del subtipus I.2. En el cas que, d’acord amb el mecanisme que preveu 
aquest article, el valor de la tarifa regulada per al subtipus I.1 pugui resultar inferior a del 
subtipus I.2, es considera exclusivament el mecanisme de modificació de la tarifa per al 
subtipus I.2, i s’ha de fer la tarifa regulada per al subtipus I.1, igual a l’anterior.

5. La tarifa regulada que sigui aplicable a una instal·lació, d’acord amb el present 
Reial decret, s’ha de mantenir durant un termini màxim de vint-i-cinc anys a comptar de la 
data més tardana de les dues següents: la data de posada en marxa o la d’inscripció de la 
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instal·lació en el Registre de preassignació de retribució. L’esmentada retribució no li pot 
ser mai aplicable amb anterioritat a la data d’inscripció en aquest.

6. Les instal·lacions que siguin inscrites de forma definitiva en el Registre administratiu 
de producció en règim especial dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb 
posterioritat al 29 de setembre de 2008, mentre no siguin inscrites en el Registre de 
preassignació de retribució, han de percebre la retribució que preveu l’article 22.2 del Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig.

Article 12. Actualització de les tarifes.

Els valors que recull l’article 11 han de ser objecte de les actualitzacions que preveu 
l’article 44.1 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, per a les instal·lacions del subgrup 
b.1.1, a partir del dia 1 de gener del segon any posterior al de la convocatòria en què siguin 
fixats.

CAPÍTOL IV

Requisits tècnics i de qualitat

Article 13. Establiment de requisits tècnics i de qualitat a les instal·lacions.

Per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç es poden establir requisits tècnics 
i de qualitat de les instal·lacions fotovoltaiques per contribuir a la seguretat de 
subministrament, entre d’altres, l’obligació de suport d’espais de tensió, als quals s’han 
d’acollir les instal·lacions i projectes inscrits en el Registre de preassignació de retribució 
en el moment de la seva entrada en vigor i a les acollides a la retribució que estableix 
l’article 36 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig; s’han d’establir, si s’escau, els 
necessaris mecanismes transitoris d’adequació de les instal·lacions inscrites amb caràcter 
definitiu en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial.

Aquesta obligació és condició necessària per a la percepció de la retribució que li 
correspongui.

CAPÍTOL V

Inspecció

Article 14. Inspecció de les instal·lacions fotovoltaiques.

1. L’Administració General de l’Estat, a través de la Comissió Nacional de l’Energia, 
i en col·laboració amb els òrgans competents de les comunitats autònomes corresponents, 
ha de realitzar inspeccions periòdiques i aleatòries al llarg de l’any en curs, sobre les 
instal·lacions de generació elèctrica a partir de tecnologia fotovoltaica objecte del present 
Reial decret, seguint els criteris d’elecció i indicacions que la Secretaria General de 
l’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç imposi en cada cas, i s’ha d’ajustar el 
nombre total d’inspeccions efectuades anualment a un mínim del 5 per cent del total 
d’instal·lacions fotovoltaiques existents, que representin almenys el 5 per cent de la 
potència instal·lada, tot això sense perjudici de la potestat atribuïda a la Comissió Nacional 
d’Energia, a l’empara de la funció vuitena de la disposició addicional onzena, tercer, 1, de 
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, per a la realització d’inspeccions 
d’ofici.

2. Per a la realització d’aquestes inspeccions, la Comissió Nacional d’Energia es pot 
servir d’una entitat reconeguda per l’Administració General de l’Estat. Les inspeccions 
s’han d’estendre a la verificació del compliment dels requisits tècnics exigibles que siguin 
establerts, d’acord amb el que preveu l’article 13 d’aquest Reial decret, a la comprovació 
de la veracitat de les dades aportades durant el procediment d’inscripció en el Registre 
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administratiu de preassignació de retribució, així com dels requisits que estableix el seu 
article 3.

3. La Comissió Nacional d’Energia ha de remetre els resultats de les inspeccions 
realitzades al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb còpia a l’òrgan competent, 
acompanyades de l’acta corresponent en la quals es facin constar els fets observats.

4. Si com a conseqüència d’una inspecció de la Comissió Nacional d’Energia es 
detecta qualsevol irregularitat que tingui com a conseqüència la percepció d’una retribució 
superior a la que li hagi correspost, la Direcció General de Política Energètica i Mines ha 
de resoldre sobre la procedència d’aquesta i, si s’escau, recalcular la nova tarifa resultant, 
d’acord amb la tipologia i el procediment de preassignació de retribució que estableix el 
present Reial decret, i ha de traslladar-la a la Comissió Nacional d’Energia als efectes de 
les liquidacions corresponents. De manera enunciativa i no limitativa, es podrien considerar 
irregularitats en el procediment a aquests efectes, entre d’altres, l’alteració en els 
procediments administratius seguits, la presentació de documentació falsejada o el fet que 
una instal·lació hagi estat classificada indegudament segons el que estableix l’article 3, per 
part de l’òrgan competent, per raó d’haver presentat la documentació amb detall insuficient 
i que aquesta no hagi permès a l’òrgan competent determinar perfectament la inclusió dins 
del tipus corresponent de l’esmentat article.

CAPÍTOL VI
Règim sancionador

Article 15. Règim sancionador.

L’incompliment del que estableix el present Reial decret se sanciona, si s’escau, 
d’acord amb el que disposa el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric.

Disposició addicional primera. Simplificació de procediments.

Abans de l’1 d’abril de 2009, en virtut del que estableix l’article 16 de l’Ordre 
ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen 
de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, 
la Comissió Nacional d’Energia ha de remetre a la Direcció General de Política Energètica 
i Mines un informe relatiu a l’avaluació del marc legislatiu i reglamentari vigent respecte als 
procediments administratius necessaris per a la implantació de les instal·lacions de 
producció d’energia fotovoltaica en edificació, així com les mesures necessàries per 
eliminar o reduir els obstacles existents.

Disposició addicional segona. Començament de la venda d’electricitat dins del període 
de manteniment de la retribució.

Amb caràcter general, als efectes del que estableix l’article 17.c) i 22.1 del Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, és condició necessària per a la percepció de la tarifa regulada o, 
si s’escau, prima, el començament de la venda de la producció neta d’energia elèctrica 
abans de la data límit que s’estableixi, que s’ha de justificar mitjançant el convenient 
registre de mesura a l’equip de mesura amb anterioritat a la data esmentada.

Disposició addicional tercera. Devolució de l’aval que preveuen els articles 59 bis i 66 bis 
del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Als efectes del que estableixen els articles 59 bis i 66 bis del Reial decret 1955/2000, 
d’1 de desembre, l’entrada en vigor del present Reial decret es considera raó suficient per 
a la devolució de l’aval, sempre que no hagi presentat sol·licitud d’inscripció en el registre 
de preassignació de retribució.

De la mateixa manera, a aquests efectes es considera raó suficient per a la cancel·lació 
de l’aval la no inclusió en el Registre de preassignació de retribució d’un projecte o 
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instal·lació per a la qual se sol·liciti la seva inclusió en l’esmentat registre a totes les 
convocatòries que se celebrin durant un període de dotze mesos, o la cancel·lació de la 
sol·licitud per part del titular abans del tancament de la primera convocatòria en la qual es 
presenti.

Disposició addicional quarta. Referències cadastrals a Navarra i el País Basc.

S’ha d’establir, per resolució del secretari general d’Energia, que s’ha de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», el criteri de còmput de potència a què fa referència l’article 10.2 
per a les referències cadastrals, en els sistemes de referència cadastral de la Comunitat 
Autònoma del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra.

Disposició addicional cinquena. Modificació de la retribució de l’activitat de producció 
mitjançant tecnologia fotovoltaica.

Durant l’any 2012, en vista de l’evolució tecnològica del sector i del mercat, i del 
funcionament del règim retributiu, es pot modificar la retribució de l’activitat de producció 
d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica.

Disposició addicional sisena. Aplicació de tarifes d’accés a contractes de temporada de 
durada inferior o igual a cinc mesos.

Als efectes de l’aplicació de tarifes d’accés, en els contractes de temporada que regula 
l’article 6.2 del Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen tarifes 
d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, quan la seva durada sigui 
inferior o igual a cinc mesos, els preus del terme de potència s’augmentaran en un 35 per 
cent per als mesos de temporada alta i en un 15 per cent per als restants en què es rebi 
l’energia, sempre que es compleixi el següent:

a) En el cas dels consumidors acollits a la tarifa d’accés 3.1.A, que el seu consum en 
el període tarifari 3 sigui superior o igual al 40 per cent del total.

b) En el cas dels consumidors acollits a tarifes d’accés de sis períodes, 6.X.A, que el 
seu consum en el període tarifari 6 sigui superior o igual al 60 per cent del total.

Disposició addicional setena. Periodicitat de la facturació i lectura de les tarifes 
domèstiques.

La facturació de les tarifes de subministrament d’energia elèctrica social i domestiques 
(fins a 10 kW de potència contractada) a partir de l’1 de novembre de 2008 l’ha d’efectuar 
l’empresa distribuïdora mensualment i s’ha de portar a terme amb base en la lectura 
bimestral dels equips de mesura instal·lats a l’efecte.

Disposició transitòria única. Quota de potència addicional extraordinària per a les 
convocatòries dels anys 2009 i 2010.

1. S’estableixen, per al tipus II, unes quotes de potència addicional extraordinàries 
per a les convocatòries corresponents als anys 2009 i 2010, de 100/m MW i 60/m MW, 
respectivament per convocatòria; on m és el nombre de convocatòries anuals que es 
convoquin.

2. Les esmentades quotes addicionals no s’han de veure afectades pels increments 
o decrements que puguin ser aplicables a les potències base d’acord amb el que preveu 
l’article 5.3 d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang o inferior en el que s’oposi a 
aquest Reial decret.
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Disposició final primera. Modificació del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual 
es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 26 del Reial decret 661/2007, de 25 de 
maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial, que 
queden redactats de la manera següent:

«1. Les instal·lacions de la categoria a) i dels grups b.4, b.5, b.6, b.7 i b.8 que hagin 
elegit l’opció a) de l’article 24.1 es poden acollir, amb caràcter voluntari, al règim de 
discriminació horària de dos períodes que s’estableix a continuació, en funció de la seva 
categoria o grup:

a) Per a les instal·lacions de la categoria a):

Punta Vall

Períodes tarifaris 1 a 5 Període tarifari 6.

d’acord amb la distribució de períodes tarifaris que estableix l’annex II de l’Ordre 
ITC/2794/2007, de 27 de setembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de 
l’1 d’octubre.

b) Per a les instal·lacions dels grups b.4, b.5, b.6, b.7 i b.8:

Hivern Estiu

Punta Vall Punta Vall

11-21 h 21-24 h i 0-11 h 12-22h 22-24 h i 0-12 h

on els canvis d’horari d’hivern a estiu o viceversa són coincidents amb la data de canvi 
oficial d’hora.

2. La tarifa regulada que s’ha de percebre en aquest cas es calcula com el producte 
de la tarifa que li correspongui pel seu grup, subgrup, antiguitat i rang de potència, 
multiplicada, per al període punta, per 1,37 per a les instal·lacions de la categoria a) o 
1,0462 per a les dels grups b.4, b.5, b.6, b.7 i b.8, i per al període vall, per 0,64 per a les 
instal·lacions de la categoria a) o 0,9670 per a les dels grups b.4, b.5, b.6, b.7 i b.8.»

2. Les instal·lacions de la categoria a) de l’article 2 del Reial decret 661/2007, de 25 
de maig, acollides plenament a aquest, que a la data d’entrada en vigor del present Reial 
decret estaven acollides a l’opció de venda de l’article 24.1.a), de l’esmentat Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, amb discriminació horària, passen de forma automàtica al règim 
de discriminació horària introduït a l’apartat 1 d’aquesta disposició final.

Sense perjudici d’això, aquestes poden optar per comunicar el seu desig de canviar a 
l’opció de venda a tarifa regulada sense discriminació horària, abans de l’1 de desembre 
de 2008, encara que no hagi transcorregut el període d’un any indicat que preveu l’esmentat 
Reial decret.

La resta d’instal·lacions de la categoria a) acollides al Reial decret 661/2007, de 25 de 
maig, o a la seva disposició transitòria primera s’han d’atenir al que preveuen els articles 
24.4 i 26.3 de l’esmentat Reial decret o a l’article 22.4 del Reial decret 436/2004, de 12 de 
març.

Disposició final segona. Desplegament normatiu i modificacions del contingut dels 
annexos.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a dictar totes les disposicions que 
siguin necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret i per modificar el contingut 
dels seus annexos quan el desenvolupament d’aquesta tecnologia o el funcionament de 
preassignació de retribució ho aconsellin.
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Disposició final tercera. Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a i 
149.1.25a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de bases del règim 
miner i energètic respectivament.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat». No obstant el que estableix la disposició addicional sisena, té efectes des de 
l’1 de juliol de 2008.

Madrid, 26 de setembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN

ANNEX I

Sol·licitud inscripció en el registre de preassignació

0 Tipus de sol·licitud
1 Nova sol·licitud
2 Modificació de sol·licitud amb número d’expedient
3 Cancel·lació de sol·licitud amb número d’expedient
4 Declaració expressa de no voler participar en successives convocatòries amb la present sol·licitud

 

10 Dades de la instal·lació
11 Nom
12 Ubicació
13 Adreça
14 Municipi/Codi postal
15 Província
16 Referència cadastral de parcel·la/construcció
17 Potència
18 Tipus
20 Dades del titular
21 Nom.
22 Domicili social
23 Municipi/Codi postal
24 Província
25 NIF/ NIE
26 Nacionalitat

 

30 Dades als efectes de comunicacions
31 Direcció
32 Telf. de contacte
33 Fax
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34 Correu electrònic
 

40 Informació aportada
41 Data punt de connexió
42 Data autorització administrativa
43 Data aval
44 Data llicència d’obres
45 Quantia aval
46 Núm. d’identificació de l’aval
47 Data de sol·licitud presentada anteriorment
48 Núm. de registre administratiu de sol·licitud presentada anteriorment
49 Identificació del punt de connexió (CUPS o denominació equivalent, o descripció del punt 

frontera previst i localització de l’equip de mesura)
50 Data d’inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de règim especial 

dependent de l’òrgan competent

ANNEX II

Documentació necessària per a la sol·licitud d’inscripció en el registre de 
preassignació de retribució

1. La documentació necessària aportar, de forma conjunta amb la sol·licitud 
d’inscripció en el registre de preassignació, és la següent:

a) Autorització administrativa de la instal·lació, atorgada per l’òrgan competent, i 
concessió de l’accés i connexió a la xarxa de transport o distribució corresponent. En el 
cas d’instal·lacions del tipus I.1, s’ha d’aportar exclusivament concessió de l’accés i 
connexió a la xarxa de transport o distribució corresponent.

b) Llicència d’obres del projecte d’instal·lació, atorgat per l’òrgan competent.
c) Resguard de constitució de l’aval a què fa referència l’article 59 bis o 66 bis del 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, o, si s’escau, el que preveu l’article 9 del present 
Reial decret atorgat pel gestor de la xarxa.

d) Inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en 
règim especial dependent de l’òrgan competent, si la instal·lació en té.

2. Fins al 30 d’abril de 2009, per a les instal·lacions de potència igual o inferior a 100 
kW, no és necessària la presentació de l’Autorització administrativa de la instal·lació, 
atorgada per l’òrgan competent, i en el seu lloc s’ha de presentar la concessió de l’accés i 
connexió a la xarxa de transport o distribució corresponent.

3. Als efectes de l’ordenació cronològica de les instal·lacions que preveu l’article 6.3 
d’aquest Reial decret, fins a la finalització de la convocatòria del segon trimestre de 2009, 
es considera la data de la concessió de l’accés i connexió a la xarxa corresponent, en lloc 
de la data de l’autorització administrativa, sense perjudici de l’obligació, si s’escau, de 
presentar l’esmentada autorització.

4. Als efectes de l’ordenació cronològica de les instal·lacions que preveu l’article 6.3 
d’aquest Reial decret, fins a la finalització de la convocatòria del segon trimestre de 2009, 
no s’ha de tenir en compte la data de presentació de l’aval corresponent sense perjudici de 
l’obligació de presentació del seu resguard entre la documentació que exigeix l’apartat 1 
d’aquest annex.

5. Als efectes de l’ordenació cronològica de les instal·lacions i assignació de retribució 
que preveu l’article 6.3 d’aquest Reial decret, fins a la finalització de la convocatòria del 
segon trimestre de 2009, s’ha de començar l’assignació per les instal·lacions que disposin 
d’inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de règim especial 
dependent de l’òrgan competent, mantenint el criteri cronològic dels documents a què fan 
referencia els paràgrafs a), b) i c) de l’apartat 1 d’aquest annex. Una vegada assignada la 
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retribució per a les instal·lacions que disposin d’inscripció definitiva, si no s’ha cobert la 
quota de potència prevista per a aquesta convocatòria, continua l’assignació per a la resta 
de sol·licituds.

ANNEX III

Convocatòries i terminis de presentació de sol·licituds per a la inscripció en el 
registre de preassignació de retribució

1. Es fixa el nombre de convocatòries d’inscripció en el registre de preassignació de 
retribució en quatre convocatòries anuals, coincidents amb les dates de resolució del 
procediment de preassignació.

2. Els terminis de presentació de sol·licituds per a la inscripció en el registre de 
preassignació regulat a l’article 6 del present Reial decret, i de publicació dels resultats del 
procediment de preassignació de la retribució són els següents:

i. Convocatòria 1r trimestre de l’any.

Presentació de la sol·licitud: entre l’1 d’agost de l’any anterior i el 31 d’octubre de l’any 
anterior al de la convocatòria, tots dos inclusivament.

Publicació del resultat del procediment de preassignació de retribució: abans de l’1 de 
gener del mateix any.

ii. Convocatòria 2n trimestre de l’any.

Presentació de la sol·licitud. Entre l’1 de novembre i el 31 de gener de l’any anterior al 
de la convocatòria, tots dos inclusivament.

Publicació del resultat del procediment de preassignació de retribució: abans de l’1 
d’abril.

iii. Convocatòria 3r trimestre de l’any.

Presentació de la sol·licitud. Entre l’1 de febrer i el 30 d’abril, tots dos inclusivament.
Publicació del resultat del procediment de preassignació de retribució: Abans de l’1 de 

juliol.

iv. Convocatòria 4t trimestre de l’any.

Presentació de la sol·licitud. Entre l’1 de maig i el 31 de juliol, tots dos inclusivament.
Publicació del resultat del procediment de preassignació de retribució: Abans de l’1 

d’octubre.

3. Quan les dates previstes a l’apartat anterior siguin no hàbils a efectes administratius 
s’ha de prendre el primer dia posterior hàbil.

4. S’estableixen, per a les dues primeres convocatòries de 2009, una durada del 
termini de presentació de sol·licituds i de publicació del resultat diferents. El calendari per 
a aquestes dues convocatòries és el següent:

i. Convocatòria 1r trimestre de 2009.

Presentació de la sol·licitud. Entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2008, tots 
dos inclusivament.

Publicació del resultat del procediment de preassignació de retribució: abans del 16 de 
gener de 2009.

ii. Convocatòria 2n trimestre de 2009.

Presentació de la sol·licitud: entre el 16 de novembre de 2008 i el 31 de gener de 2009, 
tots dos inclusivament.

Publicació del resultat del procediment de preassignació de retribució: abans de l’1 
d’abril de 2009.
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ANNEX IV

Mecanisme de traspàs de potència sobre la potència base

1. Quan en una convocatòria no es cobreixi part d’alguna de les quotes d’un sol dels 
tipus de l’article 3 d’aquest Reial decret, independentment que en el cas del tipus I 
correspongui a un o els dos subtipus, la potència restant s’ha de traspassar com a potència 
addicional sobre la potència base, per a la convocatòria següent, a l’altre tipus.

2. Quan en una convocatòria no es cobreixi part de les quotes dels dos tipus de 
l’article 3 d’aquest Reial decret, independentment que en el cas del tipus I correspongui a 
un o els dos subtipus, les potències restants s’han de traspassar com a potències 
addicionals sobre les potències base, per a la convocatòria següent, en els tipus 
respectius.

3. En els dos casos previstos en els apartats 1 i 2 anteriors, la potència addicional 
traspassada al tipus I, ja sigui des del tipus II, o des del tipus I (suma de les potències no 
cobertes dels dos subtipus), s’ha de repartir a cadascun dels dos subtipus d’acord amb el 
percentatge de les potències base de cadascun dels subtipus que els sigui aplicable. En 
cas que la nova convocatòria correspongui a un nou any, i els percentatges de les potències 
base de cada subtipus es vegin afectats pel mecanisme que preveu l’article 5.3 la potència 
traspassada del tipus II al tipus I s’ha de repartir d’acord amb els nous percentatges de 
repartiment entre subtipus.

4. La potència corresponent a aquells projectes d’instal·lacions que, d’acord amb el 
que preveu l’article 8, siguin cancel·lats en el Registre de preassignació de retribució, s’ha 
d’incorporar com a potència addicional a la convocatòria següent a la seva cancel·lació, en 
el mateix tipus o subtipus, segons correspongui.

5. Les potències addicionals no s’han de veure afectades pels increments o 
decrements que puguin ser aplicables a les potències base d’acord amb el que preveu 
l’article 5.3 d’aquest Reial decret.


