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ANNEX II
Categories d’ingredients que s’han de designar obligatòriament amb el nom de la seva categoria seguit
dels seus noms específics o del número CE
Colorant.
Conservador.
Antioxidant.
Emulgent
Espessidor
Gelificador.
Estabilitzador.
Potenciador del gust.
Acidulant.
Corrector d’acidesa.
Antiaglomerant.
Midó modificat (1).
Edulcorant.
Gasificant.
Antiescumant.
Agent de recobriment.
Sals fundents (2).
Agent de tractament de la farina.
Enduridor.
Humectant.
Agent de càrrega.
Gas propulsor.
(1) No s’exigeix la indicació del nom específic o del
número CE.
(2) Només quan es tracti de formatges fosos i de
productes a base de formatge fos.
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ANNEX III
Designació de les aromes a la llista d’ingredients
1. Les aromes han d’estar designades pel terme
«aroma/es», o pel terme «aroma/es» acompanyat d’una
designació més específica o d’una descripció de l’aroma.
2. El terme «natural», o qualsevol altra expressió
amb un significat que sigui sensiblement equivalent,
només es pot utilitzar per a les aromes que tinguin una
part aromatitzant que contingui exclusivament substàncies aromatitzants tal com les defineix l’apartat 2.2.1
i/o preparacions aromatitzants tal com les defineix l’apartat 2.3, ambdós de l’article 2. «Definicions», de la
Reglamentació tecnicosanitària de les aromes que s’utilitzen en els productes alimentaris i dels materials de
base per a la seva producció, aprovada pel Reial decret
1477/1990, de 2 de novembre.
3. Si la designació de l’aroma conté una referència
a la naturalesa o a l’origen vegetal o animal de les substàncies utilitzades, el terme «natural» o qualsevol altra
expressió el significat de la qual sigui sensiblement equivalent, només es pot autoritzar per a les aromes la part
aromatitzant de les quals hagi estat aïllada mitjançant
procediments físics adequats, procediments enzimàtics
o microbiològics o procediments tradicionals de preparació dels productes alimentaris exclusivament o gairebé
exclusivament a partir d’un producte alimentari o de la
font d’aromes de què es tracti.

ANNEX IV
Llista dels productes alimentaris en l’etiquetatge dels quals ha de figurar una o diverses indicacions obligatòries
addicionals
Tipus o categoria dels productes alimentaris

1.

Indicacions

Productes alimentaris d’una durada prolongada gràcies a
la utilització de gasos d’envasament autoritzats en aplicació
del Reial decret 1111/1991, de 12 de juliol, pel qual es
modifica la Reglamentació tecnicosanitària d’additius alimentaris aprovada pel Reial decret 3177/1983.
2. Productes alimentaris que contenen un o diversos dels edulcorants autoritzats pel Reial decret 2002/1995, de 7 de
desembre.
3. Productes alimentaris que contenen alhora un o diversos
sucres afegits i un o diversos dels edulcorants autoritzats
pel Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre.
4. Productes alimentaris que contenen aspartama.
5. Productes alimentaris als quals s’han incorporat poliols en
una proporció superior al 10 per 100.

18000 REIAL DECRET 1339/1999, de 31 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Comissió
Nacional d’Energia. («BOE» 202, de 24-8-1999.)
La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, ha creat la Comissió Nacional d’Energia, amb
competències sobre els sistemes energètics, i ha englobat en aquest concepte tant el mercat elèctric com el
mercat dels hidrocarburs líquids i gasosos. Es configura
aquesta Comissió com un organisme públic que té com
a objecte vetllar per la competència efectiva en els sistemes energètics esmentats i per l’objectivitat i la transparència en el seu funcionament, s’estableixen amb

«Envasat en atmosfera protectora».

«Amb edulcorant/s». Aquesta menció ha d’acompanyar la denominació de venda.
«Amb sucre/s i edulcorant/s». Aquesta menció ha
d’acompanyar la denominació de venda.
«Conté una font de fenilalanina».
«Un consum excessiu pot tenir efectes laxants».

caràcter general la seva estructura, les funcions i el règim
jurídic, i es remet a un desplegament reglamentari la
concreció d’aquests aspectes.
A aquesta finalitat respon aquest Reial decret que
recull de manera sistemàtica, entre altres, el règim de
recursos administratius que preveu la Llei del sector d’hidrocarburs contra les resolucions i els actes de la Comissió i que desenvolupa tant els aspectes relatius al règim
jurídic que li és aplicable com les seves funcions, els
òrgans que la componen, els òrgans d’assessorament
i el règim de personal i pressupostari. Tot plegat amb
l’objectiu fonamental de dotar aquesta Comissió del marc

Suplement núm. 13

Dijous 23 setembre 1999

jurídic i de l’estructura organitzativa que garanteixi l’exercici adequat de les seves funcions.
La Llei del sector d’hidrocarburs ha determinat la
supressió de la Comissió Nacional del Sistema Elèctric
i ha atribuït a la Comissió Nacional d’Energia les funcions
que fins aleshores li estaven encomanades, per bé que
estableix un període transitori durant el qual aquella
Comissió ha de continuar en l’exercici de les seves funcions. Així mateix, preveu que el traspàs dels mitjans
materials i personals d’un organisme a un altre s’estableixi per reglament i garanteixi, en tot cas, la màxima
economia de recursos. Aquest Reial decret també respon
a aquest fi i estableix els mecanismes que garanteixen
la convivència de tots dos organismes durant el període
transitori.
En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Indústria
i Energia, a proposta conjunta dels ministres d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 31 de juliol
de 1999,
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resolucions que es dictin en l’exercici de la funció de
resolució dels conflictes que li siguin plantejats, en relació amb el sector elèctric, sobre la gestió econòmica
i tècnica del sistema i el transport i en relació amb el
sector gasista, els que li siguin plantejats sobre la gestió
del sistema, i també les circulars que es refereixin a
matèria d’informació.
3. La Comissió Nacional d’Energia, amb l’informe
previ dels ministeris d’Indústria i Energia, d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, ha d’aprovar
el seu reglament de règim interior, que regula el funcionament dels seus òrgans i també dels serveis tècnics,
jurídics, administratius i econòmics necessaris per al seu
funcionament adequat. Una vegada aprovat, el reglament s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
CAPÍTOL II
Objecte i funcions de la Comissió Nacional
d’Energia
Article 3. Objecte de la Comissió Nacional d’Energia.

DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. La Comissió Nacional d’Energia.
La Comissió Nacional d’Energia, creada per la disposició addicional onzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, és un organisme públic
amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d’obrar, adscrit al Ministeri d’Indústria i Energia.
Article 2. Règim jurídic.
1. La Comissió Nacional d’Energia es regeix pel que
disposen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs, i aquest Reial decret. També es regeix
per les disposicions del text refós de la Llei general pressupostària, aprovada pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre, que li siguin aplicables,
i supletòriament per la Llei d’organització i funcionament
de l’Administració General de l’Estat, 6/1997, de 14
d’abril.
La Comissió ha de subjectar la seva activitat al que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, quan tingui potestats administratives, a
la legislació de contractes de les administracions públiques la seva contractació de béns i serveis, i se sotmet,
pel que fa a la resta de la seva activitat, al dret privat.
2. Contra les resolucions que adopti la Comissió
Nacional d’Energia en l’exercici de les funcions a què
es refereixen els números 1 i 2 de l’apartat tercer de
la disposició addicional onzena de la Llei del sector d’hidrocarburs, i contra els seus actes de tràmit en aquestes
matèries, si aquests actes decideixen directament o indirecta el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, es pot
interposar recurs d’alçada davant el ministre d’Indústria
i Energia.
S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior i,
per tant, posen fi a la via administrativa, d’acord amb
el que preveuen la Llei del sector d’hidrocarburs i la
disposició addicional quinzena de la Llei d’organització
i funcionament de l’Administració General de l’Estat, les

La Comissió Nacional d’Energia és l’organisme públic
encarregat de vetllar per la competència efectiva en els
sistemes energètics i per l’objectivitat i la transparència
del seu funcionament en benefici de tots els subjectes
que operen en aquests sistemes i dels consumidors.
Quan la Comissió detecti l’existència d’indicis de pràctiques restrictives de la competència que prohibeix la
Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència, ho ha de posar en coneixement del Servei de
Defensa de la Competència, al qual correspon la instrucció de l’expedient. La Comissió Nacional d’Energia
ha d’aportar tots els elements de fet al seu abast i, si
s’escau, un dictamen no vinculant de la qualificació que
atorgui a aquests fets.
D’acord amb el que preveu aquest article, s’entén
per sistemes energètics el mercat elèctric, així com els
mercats d’hidrocarburs tant líquids com gasosos.
Article 4. Funcions.
Correspon a la Comissió Nacional d’Energia l’exercici
de les funcions que recull l’apartat tercer de la disposició
addicional onzena de la Llei del sector d’hidrocarburs,
així com qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per
una norma de rang legal o reglamentària.
SECCIÓ 1a

FUNCIÓ DE PROPOSTA I INFORME

Article 5. Emissió d’informe.
1. Com a òrgan consultiu en matèria energètica,
correspon a la Comissió Nacional d’Energia emetre els
informes que li soicitin el Ministeri d’Indústria i Energia
i les comunitats autònomes en l’exercici de les seves
competències en aquesta matèria.
2. En l’exercici de les funcions segona, tercera i quarta de la disposició addicional onzena.tercer.1 de la Llei
del sector d’hidrocarburs, la Comissió Nacional d’Energia
ha d’emetre informe amb caràcter preceptiu sobre els
assumptes que li remeti el Ministeri d’Indústria i Energia.
3. Quan la Comissió Nacional d’Energia consideri
oportú participar en els procediments als quals es refereixen les funcions esmentades en l’apartat anterior, sense que ho soiciti el Ministeri d’Indústria i Energia, pot
elevar a aquest Ministeri les propostes que consideri
oportú. Aquestes propostes han d’anar acompanyades
d’una memòria que justifiqui la necessitat i l’oportunitat
de les propostes, i també de l’informe preceptiu del consell consultiu que sigui competent per raó de la matèria.
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4. En els expedients d’autorització de noves installacions energètiques que siguin competència de l’Administració General de l’Estat, la Comissió Nacional
d’Energia ha d’emetre informe amb caràcter preceptiu
sobre la proposta de resolució que sigui remesa pel
Ministeri d’Indústria i Energia.
5. Quan la Comissió Nacional d’Energia emeti informe, ha de sotmetre l’objecte de l’informe a consulta
de l’assessor jurídic de la Comissió a què es refereix
l’article 26 d’aquest Reial decret. Així mateix, en l’exercici
de les funcions segona, tercera, quarta i sisena de la
disposició addicional onzena.tercer.1, de la Llei del sector
d’hidrocarburs, l’informe s’ha de sotmetre, a més a més,
a consulta del consell consultiu que sigui competent per
raó de la matèria. La Comissió Nacional d’Energia ha
d’emetre el seu informe prenent en consideració el resultat de les consultes esmentades, que s’han d’adjuntar
com a documents annexos.
Article 6. Terminis.
1. Amb caràcter general, la Comissió Nacional d’Energia ha d’emetre els informes que li siguin requerits
en el termini de deu dies. No obstant això, en l’exercici
de la funció quarta de la disposició addicional onzena.tercer.1 de la Llei del sector d’hidrocarburs, el termini per
a l’emissió d’un informe és de quinze dies, i en les funcions segona, tercera i sisena, d’un mes.
Per raons d’excepcionalitat provada, es pot aplicar
el procediment de tramitació d’urgència, pel qual els terminis es redueixen a la meitat.
2. Una vegada transcorregut el termini per a l’emissió d’informe sense que hagi estat emès, es pot prosseguir el procediment.
SECCIÓ 2a

FUNCIÓ ARBITRAL

Article 7. Arbitratge de la Comissió.
Correspon a la Comissió Nacional d’Energia, en el
marc del règim jurídic que estableix la Llei 36/1988,
de 5 de desembre, d’arbitratge, que és aplicable en el
que no preveu aquesta secció, l’exercici de la funció
d’actuar com a òrgan arbitral en els conflictes que li
sotmetin els subjectes que exerceixin activitats en el sector elèctric o d’hidrocarburs.
Així mateix, es poden sotmetre a l’arbitratge de la
Comissió els conflictes que se suscitin entre els consumidors considerats com a qualificats i els subjectes
a què es refereix el paràgraf anterior.
Aquesta funció d’arbitratge és gratuïta i no té caràcter
públic.
Article 8. Iniciació de l’arbitratge.
L’actuació arbitral de la Comissió, l’ha de soicitar
per un escrit firmat l’actor o el seu representant, on ha
de constar el nom i el domicili del reclamant i de la
persona contra la qual s’adreça la reclamació, els antecedents de fet i els fonaments de dret, si s’escau, en
què es basa, el contingut de la reclamació i, si s’escau,
la proposició de les proves que consideri pertinents.

Suplement núm. 13

Article 10. Coaboració de l’Administració General de
l’Estat en la pràctica de la prova.
La Comissió, per a la pràctica de les proves, pot soicitar la coaboració dels òrgans de l’Administració General de l’Estat, que l’han de prestar amb la màxima celeritat
possible.
Article 11. Conclusions.
Efectuada la prova, la Comissió ha de requerir les
parts perquè formulin les seves conclusions per escrit.
La Comissió, d’ofici o a petició de les parts, pot acordar
que se celebri una vista oral.
Article 12. Majoria necessària per dictar el laude.
No es pot dictar el laude arbitral sense la conformitat,
com a mínim, de cinc dels membres que constitueixen
el Consell d’Administració de la Comissió.
Article 13. Avançament de les despeses per a la pràctica de les proves.
L’import de les despeses per a la pràctica de les proves ha de ser avançat per qui les proposi, sens perjudici
del que disposa la Llei d’arbitratge sobre costes.
SECCIÓ 3a

ALTRES FUNCIONS

Article 14. Resolució de conflictes.
1. La Comissió Nacional d’Energia ha de resoldre,
a petició de qualsevol de les parts afectades, els conflictes que siguin plantejats en relació amb el sector elèctric sobre la gestió econòmica i tècnica del sistema i
el transport, i en relació amb el sector gasista els que
li siguin plantejats sobre la gestió del sistema.
La tramitació d’aquests conflictes ha de respectar els
principis generals de procediment que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La iniciació i la tramitació del procediment
correspon als òrgans que siguin competents d’acord amb
el reglament de règim interior a què es refereix l’article 2.3 d’aquest Reial decret. Les resolucions de la Comissió resolen totes les qüestions plantejades.
2. Correspon a la Comissió Nacional d’Energia la
resolució dels conflictes que li siguin plantejats respecte
als contractes relatius a l’accés de tercers a instaacions
de transport o emmagatzematge de productes petrolífers
líquids, a la xarxa bàsica, la xarxa de transport secundari,
la xarxa de distribució de gas natural o a les xarxes
de transport i, si s’escau, distribució d’energia elèctrica,
quan alguna de les instaacions sigui competència de
l’Administració General de l’Estat, o resultin afectades
instaacions de competència de més d’una comunitat
autònoma.
3. S’exceptuen del que preveu l’apartat anterior les
qüestions relatives a l’aplicació dels peatges que siguin
aprovats administrativament.
Article 15. Formalització del dret d’accés.

Article 9. Resposta.
La Secretaria de la Comissió ha de remetre una còpia
de la reclamació a la part contra la qual es formula,
per tal que la contesti en el termini de deu dies, amb
l’exposició dels antecedents de fet i, si s’escau, dels fonaments de dret al seu judici aplicables i la proposició
de les proves que consideri pertinents.

1. Els subjectes amb dret d’accés han de remetre
la petició formal als titulars de les instaacions respecte
de les quals pretenguin exercir-lo. En cas que concorri
alguna de les causes de denegació de l’accés a tercers,
que recull la Llei del sector elèctric o la Llei del sector
d’hidrocarburs, els titulars de les instaacions han de
comunicar la seva negativa a la Comissió Nacional d’Energia
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i al soicitant, de manera motivada, en el termini màxim
d’un mes a partir de la petició formal de l’accés.
En tot cas, la denegació del dret d’accés a les xarxes
de transport de gas natural motivada en l’aplicació del
principi de reciprocitat a què es refereix l’article 70.4
de la Llei del sector d’hidrocarburs, requereix la conformitat prèvia de la Comissió Nacional d’Energia.
2. El soicitant pot elevar un escrit de disconformitat
a la Comissió Nacional d’Energia, la qual, amb l’audiència
prèvia de les parts, ha d’emetre resolució en el termini
màxim de dos mesos. En cas de falta de resolució expressa en aquest termini, l’accés s’entén concedit.
3. Quan per fer efectiu el dret soicitat calgui accedir
a instaacions que siguin competència de les comunitats
autònomes, la Comissió Nacional d’Energia ha de sollicitar l’informe preceptiu a les comunitats autònomes.
Article 16. Conflictes sobre el dret d’accés.
1. Els conflictes sobre els contractes a què es refereix l’article anterior, quan tinguin com a objecte l’efectivitat o les condicions d’exercici del dret d’accés, poden
ser sotmesos a la Comissió Nacional d’Energia perquè
siguin resolts per qualsevol de les parts, que han de
fer constar els antecedents de fet i els fonaments de
dret en què es basa la reclamació. La tramitació d’aquests
conflictes ha de respectar els principis generals de procediment que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. La iniciació i la
tramitació del procediment correspon als òrgans que
siguin competents d’acord amb el reglament de règim
interior a què es refereix l’article 2.3 d’aquest Reial
decret.
2. La Comissió Nacional d’Energia ha d’emetre resolució sobre aquests conflictes d’acord amb el que estableix en aquest sentit la legislació aplicable, tenint en
compte el que preveu la planificació elèctrica o d’hidrocarburs vigent, segons correspongui.
3. En cas que, per a la resolució del conflicte, s’hagin
de decidir qüestions que afectin instaacions que siguin
competència de les comunitats autònomes, la Comissió
Nacional d’Energia ha de soicitar informe amb caràcter
preceptiu a les comunitats afectades.
4. La Comissió Nacional d’Energia ha d’emetre resolució sobre els conflictes plantejats en el termini màxim
de dos mesos, amb l’audiència prèvia de totes les parts
que hi estiguin interessades. A aquests efectes, es consideren interessats, a més a més de les parts del contracte, tots aquells als quals es refereix l’article 31.1
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
La Comissió Nacional d’Energia ha de comunicar les
resolucions que adopti en els conflictes a què es refereix
aquest article al Ministeri d’Indústria i Energia i també
a les comunitats autònomes afectades per aquestes
resolucions.
Article 17. Emissió de circulars.
En l’exercici de la funció d’emissió de circulars de
desplegament i execució de les normes que contenen
els reials decrets i les ordres del Ministeri d’Indústria
i Energia que es dictin en desplegament de la normativa
energètica, sempre que aquestes disposicions l’habilitin
de manera expressa per fer-ho, i de circulars d’informació
a què es refereix la disposició addicional onzena.tercer.1
i 4 de la Llei del sector d’hidrocarburs, respectivament,
la Comissió Nacional d’Energia ha de sotmetre-les a l’informe de l’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Indústria
i Energia, amb caràcter previ a la seva publicació en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».
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Article 18. Autorització de participacions.
1. Correspon a la Comissió Nacional d’Energia autoritzar les participacions efectuades per societats amb
activitats que es consideren regulades, en les societats
a què es refereixen els articles 14.3 de la Llei del sector
elèctric i 63.5 de la Llei del sector d’hidrocarburs. Només
es poden denegar les autoritzacions per l’existència de
riscos significatius o d’efectes negatius, directes o indirectes, sobre les activitats que regulen aquestes lleis,
i per aquestes raons es poden dictar autoritzacions que
expressin condicions en les quals es puguin fer les operacions esmentades.
2. La Comissió ha d’emetre resolució sobre la soicitud d’autorització a què es refereix aquest article en
el termini màxim d’un mes. Transcorregut aquest termini
sense que hagi estat emesa cap resolució expressa, l’autorització s’entén concedida.
3. La Comissió Nacional d’Energia ha de comunicar
al Ministeri d’Indústria i Energia les resolucions que adopti en l’exercici de la funció a què es refereix aquest article.
CAPÍTOL III
Estructura de la Comissió Nacional d’Energia
SECCIÓ 1a

DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Article 19. El Consell d’Administració.
La Comissió Nacional d’Energia es regeix pel Consell
d’Administració, al qual correspon l’exercici de totes les
funcions que estableix el capítol anterior.
Aquestes funcions no són delegables en altres òrgans
de la Comissió, excepte la relativa a la selecció i la contractació del personal.
Article 20. Composició i nomenament.
1. El Consell d’Administració està compost per un
president, vuit vocals i un secretari, que actua amb veu
però sense vot. El nomenament del president i els vocals
es fa d’acord amb el que preveu la disposició addicional
onzena de la Llei 34/1998.
2. El ministre d’Indústria i Energia, el secretari d’Estat d’Indústria i Energia, o l’alt càrrec del Ministeri en
qui deleguin, poden assistir a les reunions del Consell
d’Administració, amb veu però sense vot, quan ho considerin necessari a la vista dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia corresponent. A aquest efecte, l’ordre del
dia d’aquestes reunions ha de ser remès tant al ministre
d’Indústria i Energia com al secretari d’Estat d’Indústria
i Energia amb la mateixa antelació que als membres
del Consell d’Administració.
Article 21. Règim de funcionament.
El reglament de règim interior de la Comissió Nacional
d’Energia regula el funcionament del Consell d’Administració i, en particular, estableix el règim de convocatòria,
sessions i adopció d’acords.
Per a la constitució vàlida del Consell, a efectes de
la celebració de sessions, deliberacions i presa d’acord,
es requereix la presència, com a mínim, del president
i del secretari o, si s’escau, dels que els substitueixin
i de quatre dels vocals. A aquests efectes, els membres
del Consell han d’assistir personalment a les reunions
del Consell.
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Article 22. Durada del mandat i incompatibilitats.
La durada del mandat del president i els vocals de
la Comissió Nacional d’Energia, així com les causes de
cessament en els càrrecs, són les que estableix la disposició addicional onzena de la Llei del sector d’hidrocarburs, que recull el règim d’incompatibilitats a què
estan subjectes.
Article 23. Règim retributiu.
La retribució del president i els vocals, la fixa el ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb el procediment
establert per als alts càrrecs d’ens i entitats de dret públic
en les corresponents lleis de pressupostos generals de
l’Estat.
Article 24. Règim de compensació econòmica.
El president i els vocals de la Comissió Nacional d’Energia, quan cessin en el càrrec i durant els dos anys
posteriors, no poden exercir cap activitat professional
relacionada amb els sectors energètics. En virtut d’aquesta limitació, en cessar en el càrrec per expiració
del termini del seu mandat, per renúncia o per incapacitat
permanent per a l’exercici de les seves funcions, el president i els vocals de la Comissió Nacional d’Energia
tenen dret a percebre, a partir del mes següent a aquell
en què es produeixi el cessament i durant un termini
igual al que hagin ocupat el càrrec, amb el límit de dos
anys, una compensació econòmica mensual igual a la
dotzena part del 80 per 100 del total de retribucions
assignades al càrrec respectiu en el pressupost en vigor
durant el termini indicat.
Aquesta compensació és incompatible amb l’exercici
dels càrrecs de referència, en cas que tornin a ser designats per a un d’aquests càrrecs, o amb l’exercici de qualsevol lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic.
SECCIÓ 2a

DELS ALTRES ÒRGANS DE LA COMISSIÓ NACIONAL
D’ENERGIA

Article 25. President.
1. El president de la Comissió Nacional d’Energia
és president del Consell d’Administració i dels seus consells consultius.
2. Correspon al president de la Comissió Nacional
d’Energia:
a) La representació legal de la Comissió.
b) Respecte del Consell i els altres òrgans coegiats
de la Comissió la presidència de la qual assumeix, exercir
les competències que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, atribueix als presidents dels òrgans coegiats administratius.
c) Exercir les altres competències que li confereixi
el reglament de règim interior de la Comissió.
3. El president és substituït, en cas de vacant, absència o malaltia, pel membre que, amb aquesta finalitat,
sigui designat pel Consell d’Administració.
Article 26. Secretari.
1. El Consell d’Administració ha de designar un
secretari, que actua amb veu però sense vot, i que és
l’assessor jurídic de la Comissió. Li correspon assessorar
tots els seus òrgans en les qüestions jurídiques que li
plantegin, i també controlar la legalitat dels actes i els
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acords que adopti el Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia.
El secretari ha d’assistir el president en la preparació
dels treballs i les reunions de la Comissió Nacional d’Energia. Així mateix, correspon al secretari assegurar la
coordinació necessària dels serveis de la Comissió.
2. El secretari ho és del Consell i dels altres òrgans
coegiats de la Comissió Nacional d’Energia i li correspon
exercir les competències que la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, atribueix als secretaris dels òrgans coegiats administratius.
Article 27. Deure de sigil.
Els membres de la Comissió Nacional d’Energia han
de guardar sigil, fins i tot després de cessar en les seves
funcions, de totes les informacions de què tinguin
coneixement en l’exercici dels seus càrrecs.
SECCIÓ 3a

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT

Article 28. Òrgans d’assessorament de la Comissió.
1. El Consell Consultiu d’Electricitat i el Consell Consultiu d’Hidrocarburs als quals es refereix l’apartat segon
de la disposició addicional onzena de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, són òrgans
d’assessorament de la Comissió Nacional d’Energia.
2. Sens perjudici de les peculiaritats que preveu
aquest Reial decret, aquests consells consultius es
regeixen pel que disposa per als òrgans coegiats el
capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Article 29. Funcions dels consells consultius.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/1998, de 7
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, el Consell Consultiu
d’Electricitat i el Consell Consultiu d’Hidrocarburs, en
relació amb el sector sobre el qual cadascun és competent, poden emetre informe sobre les actuacions que
dugui a terme la Comissió Nacional d’Energia en l’exercici
de les seves funcions. Aquest informe és preceptiu sobre
les actuacions que s’han de dur a terme en l’execució
de les funcions segona, tercera, quarta i sisena que recull
l’apartat tercer.1 de la disposició addicional onzena d’aquesta Llei.
Article 30. Nomenament.
1. El nomenament dels membres del Consell Consultiu d’Electricitat i del Consell Consultiu d’Hidrocarburs
s’ha de fer d’acord amb el que estableixen els articles 38
i 40 d’aquest Reial decret.
2. El procediment de designació dels membres proposats per les comunitats autònomes i les ciutats de
Ceuta i Melilla és el que estableixin les autoritats o els
òrgans competents d’aquestes.
3. Els representants dels diversos sectors d’activitat
es designen a proposta de les associacions específiques
que agrupin amb caràcter més significatiu els subjectes
que duguin a terme aquestes activitats o, si s’escau,
a proposta dels subjectes que exerceixin les activitats
corresponents. En cas que els subjectes o les associacions específiques no arribin a formular cap proposta
de representants, el Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia els pot nomenar directament atenent criteris de representativitat.
4. Els membres dels consells consultius no reben
cap retribució per assistir a les reunions dels consells.
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Article 31. Renovació dels consells.

Article 35.
sultius.

1. El Consell Consultiu d’Electricitat i el Consell Consultiu d’Hidrocarburs es renoven cada dos anys, i és possible reelegir-ne els membres.
No obstant això, aquest límit no és aplicable als representants de les administracions públiques que continuen
en l’exercici de les seves funcions com a membres dels
consells consultius mentre no cessin en les seves funcions.
2. En els casos de cessament o substitució d’algun
membre, el nomenat en el seu lloc exerceix el càrrec
únicament durant el període que resti fins a la renovació
següent del Consell.

Els membres dels consells consultius que actuen en
qualitat de tals i de manera individual o conjunta es
poden adreçar per escrit al Consell d’Administració de
la Comissió Nacional d’Energia per presentar informes
o propostes sobre qualsevol tema que sigui competència
de la Comissió, així com peticions d’inclusió d’aquests
informes o propostes en l’ordre del dia de futures sessions del Consell Consultiu. El president ha de donar
compte a aquest consell de les decisions motivades que
el Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia hagi adoptat pel que fa a aquests iniciatives.

Article 32. Presidència dels consells consultius.

Article 36. Règim de funcionament de les comissions
permanents.

El Consell Consultiu d’Electricitat i el Consell Consultiu
d’Hidrocarburs estan presidits pel president de la Comissió Nacional d’Energia, el qual ha de coordinar les tasques dels consells consultius amb les de la Comissió
esmentada.
A aquests efectes, ha de convocar les sessions i fixar
l’ordre del dia d’acord amb l’article següent i ha d’ordenar
els debats dels consells consultius.
Article 33. Règim de funcionament dels consells consultius.
1. Els consells consultius s’han de reunir com a
mínim dues vegades l’any i sempre que els convoqui
el president de la Comissió, amb l’acord previ del Consell
d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia, al
qual correspon fixar l’ordre del dia de les sessions.
El president ha de convocar el Consell Consultiu
corresponent quan hagi d’exercir funcions amb caràcter
preceptiu i sempre que ho soiciti com a mínim un terç
dels seus membres.
2. Les sessions dels consells consultius han d’estar
presidides pel president de la Comissió Nacional d’Energia o, en absència seva, pel membre del Consell d’Administració de la Comissió que aquell designi.
Actua com a secretari del Consell Consultiu el secretari del Consell d’Administració de la Comissió Nacional
d’Energia.
Per a la celebració de les sessions dels consells consultius, cal que hi concorri la meitat dels seus membres.
3. Els consells consultius poden constituir grups de
treball per analitzar qüestions específiques. Aquests
grups poden integrar persones alienes al Consell Consultiu que aquest consideri oportú per la seva experiència
o pel seu coneixement especial sobre les matèries a
analitzar.
Article 34. Normes de funcionament.
1. Cada Consell Consultiu ha d’aprovar les seves
normes de funcionament, que han d’establir, com a
mínim, el sistema d’adopció de decisions.
2. Excepcionalment, i en els supòsits d’urgència provada apreciada pel president, l’adopció de decisions es
pot portar a terme mitjançant la utilització dels mitjans
que preveu l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. El termini d’emissió d’informes pels consells consultius és de vint dies, llevat de l’informe que s’ha de
remetre en el procés d’elaboració dels projectes sobre
determinació de tarifes, peatges i retribucions de les activitats energètiques, que s’ha d’emetre en el termini de
deu dies.

Peticions de membres dels consells con-

1. En cadascun dels consells consultius s’ha de
constituir una comissió permanent amb la composició
i les funcions que determinen els articles 39 i 41 d’aquest
Reial decret. Les comissions permanents es reuneixen
com a mínim dues vegades l’any i totes les vegades
que calgui per facilitar els treballs del Consell Consultiu
corresponent, a convocatòria del president, el qual també
fixa l’ordre del dia de les sessions.
2. Les comissions permanents són presidides pel
president de la Comissió Nacional d’Energia o, en absència seva, pel membre del Consell d’Administració de la
Comissió que aquell designi, i hi actua com a secretari
el secretari del Consell d’Administració de la Comissió
Nacional d’Energia.
Article 37. Assistència a les sessions.
Per tal de conèixer els seus treballs i malgrat no tenir
la condició de membres, poden assistir a les sessions
tant dels consells consultius com de les seves comissions
permanents els vocals de la Comissió Nacional d’Energia.
Poden ser convidats a assistir a aquestes sessions
els directius de la Comissió Nacional d’Energia i els
experts que, en funció dels assumptes que s’hagin de
tractar, els consells consultius o les seves comissions
permanents considerin oportú.
Article 38. Composició del Consell Consultiu d’Electricitat.
1. Formen part del Consell Consultiu d’Electricitat
el president de la Comissió Nacional d’Energia i els membres següents, que han de ser nomenats pel president
de la Comissió, amb l’acord previ del Consell d’Administració:
a) Dos membres en representació de l’Administració
General de l’Estat.
b) Un membre en representació del Consell de Seguretat Nuclear.
c) Un representant de cadascuna de les comunitats
autònomes.
d) Un representant de la ciutat de Ceuta.
e) Un representant de la ciutat de Melilla.
f) Set membres en representació de les companyies
del sector elèctric.
g) Un membre en representació de l’operador del
mercat.
h) Un membre en representació de l’operador del
sistema.
e) Quatre membres en representació dels consumidors i els usuaris.
j) Un membre en representació dels agents socials
de defensa de la preservació del medi ambient.

1108

Dijous 23 setembre 1999

2. Els membres en representació de l’Administració
General de l’Estat són proposats pel Ministeri d’Indústria
i Energia i han de tenir, com a mínim, rang de subdirector
general o equivalent.
3. El membre en representació del Consell de Seguretat Nuclear és proposat per aquest Consell.
4. Els membres representants de les comunitats
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla són proposats pels òrgans competents respectius, segons les
seves normes.
5. Els set membres representants de les companyies
del sector elèctric es distribueixen en representació de
cadascuna de les activitats que s’indiquen: l’activitat de
producció, l’activitat de transport i distribució, i l’activitat
de comercialització.
A l’activitat de producció corresponen tres membres,
que representen respectivament els productors del règim
ordinari, els autoproductors referits en el paràgraf a) de
l’article 27.1 de la Llei 54/1997 i la resta de productors
en règim especial a què es refereix l’article 27.1 d’aquesta mateixa Llei.
L’activitat de transport està representada per un membre i la de distribució per dos, dels quals un representa
els distribuïdors als quals es refereix la disposició transitòria onzena de la Llei 54/1997. L’activitat de comercialització està representada per un altre membre.
Tots aquests representants són proposats per les
associacions específiques que agrupen, amb caràcter
més significatiu, els subjectes que exerceixen aquestes
activitats o, si s’escau, per les companyies que exerceixen
les activitats corresponents.
6. Els membres en representació de l’operador del
mercat i de l’operador del sistema són proposats per
la societat que exerceixi les funcions d’operador del mercat i per la societat que exerceixi les funcions d’operador
del sistema, respectivament.
7. Els quatre representants dels consumidors i els
usuaris es distribueixen de la manera següent:
a) Un membre en representació dels consumidors
domèstics, a proposta del Consell de Consumidors i
Usuaris.
b) Dos membres en representació dels grans consumidors d’energia elèctrica, amb subministrament d’alta tensió, proposats per les empreses o les associacions
que, amb caràcter més significatiu, agrupin els consumidors d’aquestes característiques.
c) Un membre en representació de les empreses
petites o mitjanes amb un elevat consum d’energia elèctrica, també proposat per les empreses o les associacions
que, amb caràcter més significatiu, agrupin els consumidors d’aquestes característiques.
Un dels membres als quals es refereixen els paràgrafs b) i c) d’aquest apartat és designat en representació
dels consumidors qualificats d’electricitat.
8. El representant dels agents socials i de defensa
de la preservació del medi ambient és proposat pel Consell Assessor de Medi Ambient, entre els agents socials
i de defensa de la preservació del medi ambient que
hi estiguin representats.
Article 39. Comissió Permanent del Consell Consultiu
d’Electricitat.
1. En el si del Consell Consultiu d’Electricitat, d’acord amb el que preveuen la Llei del sector d’hidrocarburs i l’article 36 d’aquest Reial decret, i amb l’objecte
de facilitar les seves tasques, es constitueix una comissió
permanent amb les funcions següents:
a) Emetre, per delegació expressa del Consell Consultiu, els informes que li siguin soicitats.
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b) Facilitar, quan calgui, les tasques del Consell Consultiu mitjançant la preparació de les matèries i l’anàlisi
dels assumptes objecte d’estudi.
2. Formen part de la Comissió Permanent el president, o la persona de la Comissió que es designi, i
els membres següents del Consell Consultiu:
a) Un representant de l’Administració General de
l’Estat.
b) Sis representants de les comunitats autònomes
i les ciutats de Ceuta i Melilla.
c) Un representant de les empreses productores.
d) Un representant de les empreses distribuïdores.
e) Un representant dels consumidors qualificats.
f) Un representant de l’operador del mercat.
g) Un representant de l’operador del sistema.
3. El representant de l’Administració General de l’Estat és designat a proposta del Ministeri d’Indústria i
Energia.
4. Les comunitats autònomes o ciutats a les quals
correspon formar part de la Comissió Permanent es
determinen per acord del Consell d’Administració de la
Comissió Nacional d’Energia, d’acord amb el que disposa
la Llei del sector d’hidrocarburs, segons els criteris
següents: les dues comunitats autònomes o ciutats amb
un nivell més elevat de producció elèctrica; les dues
comunitats autònomes o ciutats amb un nivell més elevat
de consum elèctric per habitant. En cas que una mateixa
comunitat autònoma o ciutat compleixi totes dues condicions, cal atenir-se al que disposa l’apartat 10 d’aquest
article.
5. Les dues comunitats autònomes o ciutats restants són determinades, per a períodes de dos anys,
d’entre aquelles que no hi estan representades d’acord
amb els criteris anteriors segons l’ordre que derivi del
seu nivell més elevat de producció i consum elèctric.
6. En l’aplicació dels criteris esmentats en els dos
apartats anteriors, el Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia utilitza fonts d’informació oficials
per determinar quines comunitats autònomes o ciutats
tenen la producció elèctrica, el consum elèctric i el consum elèctric per habitant més elevats. A aquest efecte,
es consideren fonts oficials les dades de producció i
consum elèctric de l’Estadística de la Indústria d’Energia
Elèctrica que, amb caràcter anual, publica el Ministeri
d’Indústria i Energia, i les dades de població del padró
municipal d’habitants o, si no, qualsevol altra fons oficial
que en cada moment pugui substituir les anteriors.
7. Una vegada determinades mitjançant acord del
Consell d’Administració les comunitats autònomes o les
ciutats que han d’estar representades a la Comissió Permanent d’acord amb els criteris abans esmentats, es
designen els seus representants en els consells consultius d’electricitat.
8. Cada dos anys s’ha de revisar el compliment dels
criteris de designació de les comunitats autònomes o
les ciutats amb un nivell més elevat de producció elèctrica, i amb un consum elèctric més elevat per habitant,
i renovar-les en cas que segueixin complint aquests criteris o, si no, designar les comunitats autònomes o les
ciutats que els compleixin.
9. Per designar les comunitats autònomes i les ciutats a què es refereix l’apartat 5 d’aquest article, cada
dos anys s’han d’elaborar dues llistes en què figurin les
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla
per ordre decreixent de nivell de producció i consum
d’electricitat, respectivament. Després de descartar les
quatre comunitats autònomes o ciutats de l’apartat 4
que siguin designades a la Comissió Permanent per l’aplicació dels criteris de producció i consum elèctric més
elevats per habitant, es designen la primera comunitat

Suplement núm. 13

Dijous 23 setembre 1999

1109

autònoma o ciutat a la llista de producció i la primera
a la llista de consum. Amb l’objecte de permetre que
totes les comunitats autònomes i ciutats formin part de
la Comissió Permanent, no en poden formar part com
a comunitats autònomes o ciutats de l’apartat 5 aquelles
que ho hagin fet en qualitat de tals anteriorment, i passen
a ser designades aquelles a les quals correspongui d’acord amb l’ordre decreixent de producció i consum establert en les llistes que s’elaborin.
10. En cas que una comunitat autònoma o ciutat
de les esmentades en l’apartat 5 pugui ser designada
membre de la Comissió Permanent perquè li correspon
simultàniament tant a la llista de producció com a la
de consum, s’entén designada pel criteri de producció
més elevada i passa a formar part de la Comissió Permanent la comunitat autònoma o ciutat següent que
correspongui pel criteri de consum.
11. El representant de les empreses productores és
el designat entre les que produeixin energia elèctrica
en règim ordinari.
El representant de les empreses distribuïdores és el
designat en el Consell Consultiu a proposta dels distribuïdors no inclosos en la disposició transitòria onzena
de la Llei 54/1997.
12. El representant dels consumidors qualificats és
el que tingui aquesta condició en el Consell Consultiu
d’Electricitat.
13. Els representants de l’operador del mercat i de
l’operador del sistema a la Comissió Permanent són els
que tenen aquesta condició en el Consell Consultiu.
14. El Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia nomena els membres de la Comissió Permanent del Consell Consultiu d’Electricitat i n’ha de donar
compte al mateix Consell Consultiu.

de gas, un representant dels distribuïdors de gas, un
representant dels comercialitzadors de gas.
Els altres membres es designen en representació amb
caràcter alternatiu de les activitats que s’indiquen a continuació: l’activitat d’exploració i producció d’hidrocarburs, l’activitat de refinació, l’activitat d’emmagatzematge i logística d’hidrocarburs líquids i els operadors de
gasos liquats del petroli.
5. El representant de la Corporació de Reserves
Estratègiques de Productes Petrolífers n’és el president.
6. Els quatre representants dels consumidors i els
usuaris es distribueixen de la manera següent:
a) Un membre en representació dels consumidors
domèstics, a proposta del Consell de Consumidors i
Usuaris.
b) Dos membres en representació dels grans consumidors de productes petrolífers i de gas, respectivament, proposats per les empreses o les associacions
que, amb caràcter més significatiu, agrupin els consumidors d’aquestes característiques.
c) Un membre en representació de les empreses
petites o mitjanes amb elevat consum d’hidrocarburs,
proposat també per les empreses o les associacions que,
amb caràcter més significatiu, agrupin els consumidors
d’aquestes característiques.

Article 40. Composició del Consell Consultiu d’Hidrocarburs.

Article 41. Comissió Permanent del Consell Consultiu
d’Hidrocarburs.

1. Formen part del Consell Consultiu d’Hidrocarburs
el president de la Comissió Nacional d’Energia i els membres següents, que són nomenats pel president de la
Comissió, amb l’acord previ del Consell d’Administració:

1. En el si del Consell Consultiu d’Hidrocarburs, d’acord amb el que preveuen la Llei del sector d’hidrocarburs i l’article 36 d’aquest Reial decret, i amb l’objecte
de facilitar-ne els treballs, es constitueix una comissió
permanent amb les funcions següents:
a) Emetre per delegació expressa del Consell Consultiu els informes que li siguin soicitats.
b) Facilitar, quan calgui, els treballs del Consell Consultiu mitjançant la preparació de les matèries i l’anàlisi
dels assumptes objecte d’estudi.

a) Dos membres en representació de l’Administració
General de l’Estat.
b) Un representant de cadascuna de les comunitats
autònomes.
c) Un representant de la ciutat de Ceuta.
d) Un representant de la ciutat de Melilla.
e) Set membres en representació de les companyies
del sector d’hidrocarburs.
f) Un representant de la Corporació de Reserves
Estratègiques de Productes Petrolífers.
g) Quatre membres en representació dels consumidors i usuaris.
h) Un membre en representació dels agents de
defensa de la preservació del medi ambient.
2. Els membres en representació de l’Administració
General de l’Estat són proposats pel Ministeri d’Indústria
i Energia i han de tenir, almenys, rang de subdirector
general o equivalent.
3. Els membres representants de les comunitats
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla han de
ser proposats pels òrgans competents de cadascuna,
segons les seves normes.
4. Els membres representants de les companyies
del sector d’hidrocarburs es distribueixen de la manera
següent: un representant dels operadors a l’engròs de
productes petrolífers; un representant dels distribuïdors
al detall i titulars d’instaacions de venda al públic de
productes petrolífers, un representant dels transportistes

Un dels membres als quals es refereixen els paràgrafs
b) i c) d’aquest apartat és designat en representació dels
consumidors qualificats d’hidrocarburs.
7. El representant dels agents socials i de defensa
de la preservació del medi ambient és proposat pel Consell Assessor de Medi Ambient entre els agents socials
i de defensa de la preservació del medi ambient que
hi estiguin representats.

2. Formen part de la Comissió Permanent el president o la persona de la Comissió que es designi i els
membres següents del Consell Consultiu:
a) Un representant de l’Administració General de
l’Estat.
b) Sis representants de les comunitats autònomes
i les ciutats de Ceuta i Melilla.
c) Un representant dels operadors a l’engròs de productes petrolífers.
d) Un representant dels distribuïdors al detall de productes petrolífers.
e) Un representant dels transportistes de gas.
f) Un representant dels distribuïdors de gas.
g) Un representant dels comercialitzadors de gas.
h) Un representant dels consumidors qualificats.
3. El representant de l’Administració General de l’Estat és designat a proposta del Ministeri d’Indústria i
Energia.
4. Les comunitats autònomes o les ciutats a les
quals correspon formar part de la Comissió Permanent
es determinen per acord del Consell d’Administració de
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la Comissió Nacional d’Energia, d’acord amb el que disposa la Llei del sector d’hidrocarburs, segons els criteris
següents: les dues comunitats autònomes o ciutats amb
un nivell més elevat de consum de gas natural, les dues
comunitats autònomes o les ciutats amb un nivell més
elevat de consum de productes petrolífers. En cas que
una mateixa comunitat autònoma o ciutat compleixi
totes dues condicions, cal atenir-se al que disposa l’apartat 10 d’aquest article.
5. Les dues comunitats autònomes o ciutats restants han de ser determinades, per a períodes de dos
anys, d’entre aquelles que no estiguin representades
d’acord amb els criteris anteriors segons l’ordre invers
que derivi d’aplicar els criteris del paràgraf anterior.
6. En l’aplicació dels criteris esmentats en els dos
apartats anteriors, el Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia utilitza fonts d’informació oficials
per determinar l’ordre de les comunitats autònomes o
ciutats per nivell de consum de gas natural i de productes
petrolífers. A aquest efecte, es consideren fonts oficials
les dades de les estadístiques d’hidrocarburs que, amb
caràcter anual, publica el Ministeri d’Indústria i Energia
o, si no, qualsevol altra font oficial que en cada moment
pugui substituir les anteriors.
7. Una vegada determinades mitjançant acord del
Consell d’Administració les comunitats autònomes o les
ciutats que han d’estar representades a la Comissió Permanent d’acord amb els criteris abans esmentats, són
designats els seus representants en el Consell Consultiu
d’Hidrocarburs.
8. Cada dos anys s’ha de revisar el compliment dels
criteris de designació de les comunitats autònomes o
ciutats amb un nivell més elevat de consum de gas natural i de productes petrolífers, i renovar-les en cas que
segueixin complint aquests criteris o, en cas contrari,
designar les comunitats autònomes o les ciutats que
els compleixin.
9. Per a la designació de les comunitats autònomes
i les ciutats esmentades en l’apartat 5 d’aquest article,
cada dos anys s’han d’elaborar dues llistes en què figurin
les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla
per ordre creixent de nivell de consum de gas natural
i de productes petrolífers, respectivament. Després de
descartar les quatre comunitats autònomes i ciutats de
l’apartat 4 que siguin designades a la Comissió Permanent, es designa la primera comunitat autònoma o ciutat
a la llista de consum de gas natural i la primera llista
de consum de productes petrolífers. Amb l’objecte de
permetre que totes les comunitats autònomes i ciutats
formin part de la Comissió Permanent, no en poden formar part com a comunitats autònomes o ciutats de l’apartat 5 les que ho hagin fet en qualitat de tals anteriorment, i passen a ser designades aquelles a les quals
correspongui d’acord amb l’ordre creixent de producció
i consum establert en les llistes que s’elaborin.
10. En cas que una comunitat autònoma o ciutat
a què es refereix l’apartat 5 pugui ser designada membre
de la Comissió Permanent perquè li correspon simultàniament en les dues llistes, s’entén designada pel criteri
de consum de gas natural i passa a formar part de la
Comissió Permanent la comunitat autònoma o ciutat
següent a la qual correspongui pel criteri de consum
de productes petrolífers.
11. Els representants de les empreses del sector
petroler i gasista són els representants de cadascun dels
grups en el Consell Consultiu d’Hidrocarburs.
12. El representant dels consumidors qualificats és
el que té aquesta condició en el Consell Consultiu d’Hidrocarburs.
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13. El Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia nomena els membres de la Comissió Permanent del Consell Consultiu d’Hidrocarburs i ha de
donar compte al mateix Consell Consultiu dels nomenaments efectuats.
CAPÍTOL IV
Personal de la Comissió Nacional d’Energia
Article 42. Personal al servei de la Comissió Nacional
d’Energia.
1. El personal que presti servei a la Comissió Nacional d’Energia hi està vinculat per una relació subjecta
a les normes de dret laboral.
2. La selecció d’aquest personal, llevat del secretari
i del personal de caràcter directiu, es fa mitjançant convocatòria pública i d’acord amb procediments basats en
els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. A aquests efectes, el reglament de règim interior de la Comissió ha
de precisar els llocs de treball els titulars dels quals tenen
la consideració de personal directiu.
3. Les retribucions del personal al servei de la Comissió Nacional d’Energia, les aprova el Consell d’Administració d’acord amb els procediments i les limitacions
que la normativa pressupostària vigent estableix en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic.
4. El personal al servei de la Comissió Nacional d’Energia està subjecte al règim d’incompatibilitats establert
amb caràcter general per al personal al servei de les
administracions públiques, i a més a més està obligat
a complir el deure de sigil a què es refereix l’article 27
d’aquest Reglament.
CAPÍTOL V
Patrimoni i pressupost
Article 43. Patrimoni.
1. La Comissió Nacional d’Energia té patrimoni propi
independent del patrimoni de l’Estat.
2. Els recursos d’aquesta Comissió estan integrats
per:
a) Els béns i els valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i les rendes d’aquest patrimoni.
b) Els ingressos generats d’acord amb el que preveuen els apartats següents.
c) Si s’escau, les transferències efectuades amb
càrrec al pressupost de l’Estat.
3. Les disposicions per les quals, d’acord amb el
que preveu la Llei del sector elèctric, s’aprovin els peatges i la tarifa elèctrica determinen els ingressos que,
com a recàrrec d’aquells, correspon percebre a la Comissió Nacional d’Energia amb càrrec al sector elèctric.
Aquest cost es considera cost permanent del sistema.
4. Les disposicions que, d’acord amb el que preveuen els articles 93 i 94 de la Llei del sector d’hidrocarburs, determinin les tarifes i els peatges corresponents als combustibles gasosos han d’establir els ingressos que, com a recàrrec d’aquells, correspon percebre
a la Comissió Nacional d’Energia amb càrrec a aquest
sector.
5. Els operadors a l’engròs de productes petrolífers
han d’abonar mensualment a la Comissió Nacional d’Energia la quantia que resulti de multiplicar les vendes
mitjanes mensuals de gasolina, gasoil, querosè i fuel,
expressades en Tm per una quota unitària de 13,34
pessetes/Tm.
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Les vendes mitjanes mensuals es calculen anualment
d’acord amb les que s’hagin fet l’any natural precedent
i s’apliquen a partir de l’1 de gener. Als efectes del que
preveu el paràgraf anterior, no es consideren vendes
les que es facin entre operadors.
Mitjançant una resolució del director general d’Energia, cal determinar les vendes mitjanes mensuals que
corresponen a cada operador i que serveixen de base
per calcular els ingressos de la Comissió Nacional d’Energia.
6. La Comissió Nacional d’Energia assumeix les obligacions i la gestió dels expedients que estiguin pendents
a la Comissió Nacional del Sistema Elèctric a què es
refereix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, així com la retribució que correspon a aquesta
Comissió d’acord amb la Llei esmentada.
Article 44. Pressupost.
La Comissió Nacional d’Energia ha d’elaborar anualment un avantprojecte de pressupost amb l’estructura
que assenyali el Ministeri d’Economia i Hisenda, i l’ha
de remetre a aquest Ministeri, per mitjà del Ministeri d’Indústria i Energia, perquè sigui elevat a l’acord del Govern
i, posteriorment, remès a les Corts Generals, integrat en
els pressupostos generals de l’Estat. El règim pressupostari de la Comissió Nacional d’Energia és el que estableixen el text refós de la Llei general pressupostària i
altres disposicions vigents sobre aquesta matèria.
Article 45. Control econòmic i financer.
1. El control econòmic i financer de la Comissió
Nacional d’Energia, el porta a terme la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, d’acord amb el que preveuen els articles 17 i 99.3 del text refós de la Llei
general pressupostària, sens perjudici de les funcions
que corresponen al Tribunal de Comptes.
2. El Ministeri d’Indústria i Energia, sens perjudici
del control que estableix en aquest sentit la Llei general
pressupostària, exerceix el control d’eficàcia sobre l’activitat de la Comissió Nacional d’Energia. Aquest control
té com a finalitat comprovar el grau de compliment dels
objectius i la utilització adequada dels recursos assignats.
Per fer efectiu aquest control, amb caràcter anual, la
Comissió Nacional d’Energia ha d’elaborar un pla d’actuació en coordinació amb el Ministeri d’Indústria i Energia, al qual correspon fer el seguiment de la seva execució.
Amb una periodicitat trimestral, la Comissió Nacional d’Energia ha de remetre al Ministeri d’Indústria i Energia
un informe en què s’indiquin les actuacions efectuades
i el grau d’execució del pla d’actuació anual durant aquell
trimestre, i justificar, si escau, les desviacions que es produeixin pel que fa a les previsions del pla.
3. L’elaboració del Pla d’actuació a què es refereix
l’apartat anterior s’entén sens perjudici del programa
d’actuació, inversions i finançament que, d’acord amb
el text refós de la Llei general pressupostària, ha de
ser sotmès amb caràcter anual a l’acord del Govern.
4. D’acord amb el que preveu la Llei del sector d’hidrocarburs, la Comissió Nacional d’Energia ha d’elaborar
anualment una memòria d’activitats que ha d’elevar al
Govern per a la seva remissió a les Corts Generals.
Article 46. Règim de comptabilitat aplicable a la Comissió Nacional d’Energia.
D’acord amb l’article 123 del text refós de la Llei
general pressupostària, en la redacció que en fa la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, la Comissió Nacional d’E-
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nergia ha de formar i retre els seus comptes d’acord
amb els principis i les normes de comptabilitat que recullen el Pla general de comptabilitat pública i les seves
normes de desplegament.
És competència del Consell d’Administració de la
Comissió Nacional d’Energia formular els comptes anuals
en el termini màxim de tres mesos des del tancament
de l’exercici econòmic.
Disposició addicional primera. Consell d’Administració.
El Consell d’Administració de la Comissió Nacional
d’Energia ha de nomenar, a la primera reunió que se
celebri després de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret, d’acord amb el que preveu l’article 25.3 d’aquest
Reial decret, el membre que substitueix el president en
els casos de vacant, absència o malaltia.
Així mateix, el Consell d’Administració ha d’aprovar
en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret el reglament de règim interior de
la Comissió Nacional d’Energia.
Disposició addicional segona. Nomenament dels membres del Consell d’Administració.
Sens perjudici del que preveu l’article 22 d’aquest
Reial decret, excepcionalment el mandat de quatre dels
membres designats per a la primera constitució del Consell d’Administració de la Comissió Nacional d’Energia
dura tres anys.
Els membres del Consell d’Administració que hagin
de cessar transcorregut el termini de tres anys des del
seu nomenament es determinen mitjançant sorteig, que
s’ha d’efectuar durant la primera reunió que se celebri
després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició addicional tercera. Consells consultius.
La constitució dels consells consultius d’electricitat
i d’hidrocarburs s’ha de fer en el termini de dos mesos
a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
En el termini de tres mesos des de la constitució
dels consells consultius, s’ha de procedir a aprovar-ne
les normes de funcionament i a la constitució de les
comissions permanents corresponents.
Disposició addicional quarta. Consell de Seguretat
Nuclear.
D’acord amb el que preveu l’article 6 de la Llei
15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear, modificat per la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, és aplicable al president, als consellers i al secretari
general del Consell de Seguretat Nuclear el règim de
compensació econòmica que preveu l’article 24 d’aquest
Reial decret.
El règim de compensació econòmica també és aplicable en el cas que preveu l’article 7.1.a) de la Llei
15/1980, i pel que fa als cessaments que s’hagin produït
des de la data d’entrada en vigor de la Llei 34/1998.
Així mateix, és aplicable al president i als consellers
del Consell de Seguretat Nuclear el règim retributiu que
preveu l’article 23 d’aquest Reial decret. Les retribucions
del secretari general del Consell de Seguretat Nuclear
han de ser autoritzades mitjançant un informe conjunt
dels ministeris d’Administracions Públiques i d’Economia
i Hisenda, d’acord amb el que estableix l’article 55 de
la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.
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Disposició transitòria primera. Comissió Nacional del
Sistema Elèctric.
Les disposicions que conté aquest Reial decret són
aplicables a la Comissió Nacional del Sistema Elèctric
mentre aquesta continuï en l’exercici de les seves funcions.
El règim de compensació econòmica que preveu l’article 24 també és aplicable als membres de la Comissió
Nacional del Sistema Elèctric que hagin cessat en el càrrec
posteriorment a l’entrada en vigor de la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del sector elèctric, d’acord amb
el que preveu l’article 6.5 de la mateixa Llei.
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El Consell Consultiu d’Electricitat exerceix les seves
funcions com a òrgan d’assessorament de la Comissió
Nacional del Sistema Elèctric durant el període de temps
en què aquesta Comissió continuï en l’exercici de les
seves funcions, d’acord amb el que preveu la disposició
transitòria desena de la Llei del sector d’hidrocarburs.
Disposició transitòria sisena. Ingressos de la Comissió
Nacional d’Energia.
La quantia dels ingressos de la Comissió Nacional
d’Energia, que estableix l’article 43 d’aquest Reial decret,
es fixa fins al 31 de desembre d’aquest any.

Disposició transitòria segona. Règim transitori per a la
compensació del Consell Consultiu d’Electricitat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Mentre no es produeixi la separació d’activitats de
producció, transport i distribució, els representants de
les empreses elèctriques que exerceixin aquestes activitats en el Consell Consultiu d’Electricitat són dos representants proposats per UNESA.

Queda derogat el Reial decret 399/1996, d’1 de
març, pel qual es regula la composició i les funcions
del Consell Consultiu de la Comissió del Sistema Elèctric
Nacional, així com totes les disposicions del mateix rang
o de rang inferior que s’oposin al que estableix aquest
Reial decret.

Disposició transitòria tercera. Traspàs de mitjans.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

1. D’acord amb el que preveu la disposició transitòria desena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del
sector d’hidrocarburs, en el moment de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret es traspassen a la Comissió Nacional d’Energia tots els mitjans materials i personals de
la Comissió Nacional del Sistema Elèctric, i aquella
Comissió se subroga en tots els drets i les obligacions
de què sigui titular, de manera que es garanteix la màxima economia de recursos.
D’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, a
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’extingeix l’obligació de la Comissió Nacional del Sistema
Elèctric d’elaborar un programa d’actuació, d’inversions
i de finançament, així com els pressupostos d’explotació
i de capital.
2. En el termini de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret, la Comissió Nacional d’Energia
ha de sotmetre a l’acord del Govern, a proposta del Ministeri d’Indústria i Energia, amb l’informe previ del Ministeri
d’Economia i Hisenda, un programa d’actuació, inversions i finançament corresponent al període que hi hagi
fins al 31 de desembre de 1999.

S’autoritza el ministre d’Indústria i Energia per dictar
les normes que calguin per al desplegament i l’execució
del que estableix aquest Reial decret.

Disposició transitòria quarta. Comissió Nacional del Sistema Elèctric.

La Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus; el vigent
Reglament per a l’execució de la derogada Llei 20/1986,
de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat pel Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, i modificat
pel Reial decret 952/1997, de 20 de juny, i l’Ordre de
14 d’abril de 1989, disposició que va incorporar al dret
intern la Directiva 76/403/CEE, regulen en el nostre
ordenament el règim aplicable a la gestió, les condicions
de tractament i l’eliminació dels policlorobifenils (PCB)
i els policloroterfenils (PCT) com a residus perillosos.
D’altra banda, el Reial decret 1406/1989, de 10 de
novembre, en compliment de les obligacions que la
Directiva 76/769/CEE, modificada successivament,
imposa als estats membres, estableix limitacions a la
comercialització i l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos, entre els quals hi ha els PCB i els PCT.
La Directiva 96/59/CE del Consell, de 16 de setembre, relativa a l’eliminació de PCB i PCT, ha derogat
expressament la Directiva 76/403/CEE, i, a diferència
d’aquesta, imposa una sèrie d’obligacions relacionades
no solament amb els PCB usats i els aparells rebutjats
que els contenen, sinó també amb els PCB que no s’hagin
fet servir i els aparells en ús.

D’acord amb el que preveu la disposició transitòria
tretzena de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, durant
el període transitori a què es refereix la disposició transitòria desena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del
sector d’hidrocarburs, la Comissió Nacional del Sistema
Elèctric exerceix les funcions atribuïdes a la Comissió
Nacional d’Energia en relació amb el sector elèctric. La
Comissió Nacional d’Energia ha de prestar a la Comissió
Nacional del Sistema Elèctric tots els serveis que li siguin
soicitats per aquesta Comissió i calguin per a l’exercici
de les seves funcions.
Disposició transitòria cinquena. Consell Consultiu de la
Comissió Nacional del Sistema Elèctric.
Se suprimeix el Consell Consultiu de la Comissió
Nacional del Sistema Elèctric, per bé que continua en
l’exercici de les seves funcions fins que es constitueixi
el Consell Consultiu d’Electricitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Palma de Mallorca, 31 de juliol de 1999.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

18193 REIAL DECRET 1378/1999, de 27 d’agost,
pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, els policloroterfenils i els aparells que els contenen.
(«BOE» 206, de 28-8-1999.)

