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Disposició final octava. Habilitacions normatives.

Sense perjuí de les habilitacions contingudes en la 
present llei, en particular les referides al ministre 
d’Economia i Hisenda, s’habilita el Govern per al desple-
gament, l’execució i el compliment del que disposa la 
present llei.

Disposició final novena. Caràcter bàsic i títols compe-
tencials.

 1. La present llei tindrà el caràcter de legislació 
bàsica de conformitat amb el que disposa l’article 
149.1.11a i 13a de la Constitució, a excepció del capítol V, 
que es dicta, exclusivament, a l’empara de l’article 
149.1.8a de la Constitució.

2. A més del caràcter bàsic establit en l’apartat ante-
rior, els capítols II, III i VI, la disposició addicional primera 
i les disposicions finals primera, segona i tercera, es dic-
ten, així mateix, de conformitat amb el que disposa 
l’article 149.1.6a i 8a de la Constitució.

Disposició final deu. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de ser publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 7 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21087 REIAL DECRET LLEI 11/2007, de 7 de desem-
bre, pel qual es detrau de la retribució de 
l’activitat de producció d’energia elèctrica el 
major ingrés derivat de l’assignació gratuïta 
de drets d’emissió de gasos d’efecte hiverna-
cle. («BOE» 294, de 8-12-2007.)

El Reial Decret Llei 3/2006, de 24 de febrer, pel qual es 
modifica el mecanisme de cassació de les ofertes de 
venda i adquisició d’energia presentades simultàniament 
al mercat diari i intradiari de producció per subjectes del 
sector elèctric pertanyents al mateix grup empresarial, 
establia en l’article dos que la retribució de l’activitat de 
producció d’energia elèctrica es minoraria per l’import 
equivalent al valor dels drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle assignats gratuïtament als productors 
d’energia elèctrica en el Pla Nacional d’Assignació 2005-
2007 durant els períodes que correspongueren.

Amb posterioritat, el Pla Nacional d’Assignació de 
Drets d’Emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle 2008-2012, 
aprovat pel Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre, i 
modificat pel Reial Decret 1030/2007, de 20 de juliol, esta-
blix l’assignació gratuïta a les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica d’una mitjana anual de 53,630 MTon 
CO2 per al període esmentat. El 2 de novembre de 2007, el 
Consell de Ministres va aprovar l’assignació individualit-
zada dels drets d’emissió per al corresponent període.

A l’empara dels mateixos principis que van justificar 
el Reial Decret Llei 3/2006, de 24 de febrer, la present dis-
posició estén la minoració a partir de l’1 de gener de 2008, 
i obliga els titulars d’instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica a realitzar un pagament anual, que es calcularà 
atenent variables objectives. La quantitat per la qual es 

minora la retribució de les instal·lacions de producció 
serà equivalent al major ingrés obtingut per la internalit-
zació, repercussió o incorporació en les ofertes de venda 
del cost dels drets d’emissió assignats gratuïtament. 
L’àmbit d’aplicació d’esta disposició comprén totes les 
instal·lacions de règim ordinari en el territori peninsular, 
perquè totes s’han beneficiat d’este major ingrés.

En la mesura que el comportament eficient dels 
agents en el mercat suposa la internalització dels costos 
d’oportunitat, la minoració serà aplicable a tota l’energia 
venuda per cada instal·lació, independentment de la 
modalitat de contractació emprada.

La urgència en l’adopció de la mesura es troba deter-
minada per la necessitat d’evitar l’impacte que el consu-
midor patiria per la repercussió dels drets d’emissió 
assignats gratuïtament en el preu de l’electricitat i per no 
ser possible la utilització del procediment legislatiu ordi-
nari per a la promulgació d’una norma amb rang de llei 
amb anterioritat a l’aplicació efectiva del nou Pla Nacional 
d’Assignació 2008-2012. El mencionat pla va ser definiti-
vament adoptat, després de la decisió de la Comissió 
Europea que el va aprovar i el va condicionar, per mitjà 
del Reial Decret 1030/2007, de 20 de juliol, i només des de 
llavors es va poder conéixer l’abast en el conjunt del sec-
tor elèctric de les noves assignacions. Així mateix, l’abast 
concret per a cada una de les instal·lacions es va determi-
nar per mitjà de l’acord del Consell de Ministres de 2 de 
novembre de 2007. Addicionalment, el preu esperat dels 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en el mercat 
de referència per a l’any 2008 es preveu extraordinària-
ment superior al que es registra l’any 2007. De les dades 
recentment publicades per la Comissió Nacional d’Energia 
sobre l’evolució dels mercats a termini d’electricitat a 
Espanya, s’inferix indefectiblement una notable repercus-
sió en el preu de l’electricitat del preu esperat dels drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Estes circumstàn-
cies manifesten la concurrència dels pressupòsits habili-
tants establits en l’article 86 de la Constitució Espanyola 
per a l’aprovació d’un reial decret llei i la difícil previsió 
dels fets determinants de la necessitat de la mesura en un 
moment adequat per a la tramitació i aprovació d’una llei 
ordinària abans de gener de 2008.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, a l’empara de l’article 86 de la Constitu-
ció Espanyola i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 7 de desembre de 2007,

D I S P O S E :

Article 1. Objecte.

Constituïx l’objecte d’este reial decret llei la minoració 
de la retribució de l’activitat de producció d’energia elèc-
trica com a conseqüència del major ingrés obtingut per la 
incorporació als preus del valor dels drets d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle assignats gratuïtament a esta 
activitat per l’aplicació del Pla Nacional d’Assignació de 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle 2008-2012.

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu.

1. El que establix esta disposició serà aplicable als 
titulars de cada una de les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica en el territori peninsular espanyol en 
règim ordinari, siga quina siga la seua tecnologia.

La minoració s’aplicarà a totes les instal·lacions, tant a 
les beneficiàries com a les no beneficiàries de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

2. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació les 
instal·lacions de producció en règim especial.



1168 Divendres 14 desembre 2007 Suplement núm. 7

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu.

La minoració afectarà la retribució de les instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica mencionades en l’article 2, amb 
independència de la modalitat de contractació utilitzada.

Article 4. Criteris per a efectuar la minoració.

La minoració s’efectuarà d’acord amb els principis 
següents:

1. Evitar distorsions en el funcionament del mercat.
2. Evitar discriminacions entre modalitats de con-

tractació.
3. Utilització d’una metodologia basada en variables 

objectives.
4. En qualsevol cas, no-afectació a la seguretat de 

subministrament.

Disposició addicional primera. Habilitació normativa.

S’habilita el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a 
dictar, amb un informe previ de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics, les disposicions 
reglamentàries que siguen necessàries per al desplega-
ment d’este reial decret llei.

Disposició addicional segona.

Les quantitats minorades com a resultat de l’aplicació 
del present reial decret llei tindran la consideració 
d’ingressos liquidables del sistema.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa el 
present reial decret llei.

 21088 CORRECCIÓ d’errors de la Llei Orgànica 5/2007, 
de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
d’Aragó. («BOE» 294, de 8-12-2007.)

Advertit un error en la publicació de la Llei Orgànica 
5/2007, de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
d’Aragó, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
suplement en valencià número 3, de 2 de juliol de 2007, 
s’efectua l’oportuna rectificació:

En la pàgina 453, segona columna, on diu «Exposició 
de motius», ha de dir «Preàmbul». 

Disposició final primera. Caràcter del reial decret llei.

El present reial decret llei té caràcter bàsic, d’acord 
amb el que establix l’article 149.1.13 i 25 de la Consti-
tució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de ser 
publicat en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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