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Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Canal Xúquer-Túria
Província de València:
Tous.
Alzira.
Guadassuar.
L’Alcúdia.
Benimodo.
Carlet.
Alfarp.
Alginet.
Benifaió.
Picassent.
Torrent.
Alaquàs.
Aldaia.
Quart de Poblet.
Manises.
Albal.
Alberic.
Alcàsser.
Algemesí.
Antella.
Catadau.
Catarroja.
Gavarda.
Chiva.
Llombai.
Monserrat.
Paiporta.
Picanya.
Silla.
Junta Central Regants Manxa Oriental
Província d’Albacete:
La Herrera.
Albacete.
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
Municipis pertanyents als sistemes de regs de l’Alt Aragó
i del riu Guatizalema
Província d’Osca:
Albalatillo.
Albero Alto.
Albero Bajo.
Alberuela.
Alcalá de Gurrea.
Alcalá de Obispo.
Alcolea de Cinca.
Alcubierre.
Almúdevar.
Almuniente.
Argavieso.
Barbastro.
Barbués.
Berbegal.
Buñales.
Candasnos.
Capdesaso.
Castejón de Monegros.
Castejón del Puente.
Castelflorite.
Castillazuelo.
El Grado.
Grañén.
Gurrea de Gállego.
Hoz y Costeán.
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Huerto.
Ilche.
Laluenga.
Lalueza.
Lanaja.
Laperdiguera.
Monflorite-Lascasas.
Monzón (polígons 1, 2, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48).
Ontiñena.
Peñalba.
Peralta de Alcofea.
Peraltilla.
Pertusa.
Piracés.
Poleñino.
Pozán de Vero.
Puedo de Fañanas.
Novales.
Robres.
Salas Altas.
Salas Bajas.
Salillas.
San Miguel de Cinca.
Sangarrén.
Sariñena.
Sena.
Senés de Alcubierre.
Sesa.
Siétamo.
Tabernas de Isuela.
Tardienta.
Torralba de Aragón.
Torres de Alcanadre.
Torres de Barbués.
Tramaced.
Valfarta.
Vicién.
Villanueva de Sigena.
Província de Saragossa:
La Almolda.
Bujaraloz.
San Mateo.
Zuera.

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME
I COMERÇ
13335

REIAL DECRET 942/2005, de 29 de juliol, pel
qual es modifiquen determinades disposicions
en matèria d’hidrocarburs. («BOE» 184,
de 3-8-2005.)

El Consell de Ministres, en la reunió del dia 25 de
febrer de 2005, va aprovar l’Acord pel qual s’adopten
manaments per posar en marxa mesures d’impuls a la
productivitat.
L’apartat trenta-dosè de l’esmentat Acord estableix un
manament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç perquè presenti un projecte de reial decret de reformes per a
l’impuls de la productivitat en el sector energètic, i en
matèria d’hidrocarburs estableix, en concret, el següent:
«7. Modificar el Reial decret 1434/2002, de 27 de
desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procedi-
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ment d’autorització d’instal·lacions de gas natural, perquè
les empreses distribuïdores de gas natural millorin la qualitat i la facilitat d’accés a la informació disponible per part
dels usuaris connectats a les seves xarxes amb la finalitat
de facilitar als usuaris finals el canvi d’empresa subministradora.
8. Modificar el Reial decret 1434/2002, de 27 de
desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediment d’autorització d’instal·lacions de gas natural, amb la
finalitat de millorar el contingut de la informació de les
factures als usuaris.
9. Modificar el Reial decret 949/2001, de 3 d’agost,
pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions
gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del
sector de gas natural, amb la finalitat d’aconseguir més
transparència en els preus i les condicions dels serveis
complementaris que les empreses distribuïdores presten
a les empreses comercialitzadores.
10. Modificar el Reial decret 949/2001, de 3 d’agost,
pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions
gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del
sector de gas natural, adequant les dates de publicació de
les ordres ministerials que regulen el règim econòmic del
sector de gas natural a la disponibilitat de les dades per al
seu càlcul i al procediment establert.»
En compliment del que disposa l’esmentat Acord del
Consell de Ministres, aquest Reial decret efectua les
modificacions necessàries en la legislació per adequar-la
al que disposa l’Acord. En aquest sentit, el Reial decret
recull diverses mesures encaminades a incrementar la
transparència i facilitar el canvi d’empresa subministradora, especialment per als clients domesticocomercials i
per a les petites indústries.
Entre les mesures adoptades per assolir l’objectiu
esmentat, es pot destacar la millora de la informació disponible tant per als consumidors com per a les empreses
comercialitzadores: es millora la informació que han de
contenir les factures de gas natural emeses per les empreses, de manera que amb la informació que contenen sigui
possible dur a terme el canvi de subministrador. Alhora,
es millora la informació que les empreses distribuïdores
han de tenir disponible per als usuaris connectats a les
seves instal·lacions, i s’estableix la possibilitat d’accedir a
aquesta informació mitjançant procediments telemàtics.
A més, s’inclouen mesures destinades a incrementar
la transparència en els serveis complementaris que les
empreses distribuïdores presten a les comercialitzadores
de gas, de manera que aquelles han de publicar en la seva
pàgina web les condicions i els preus en què presten
aquests serveis que han de ser aplicats en condicions
transparents, objectives i no discriminatòries.
Respecte del règim econòmic del sector de gas natural, es modifica la data límit per publicar les ordres ministerials corresponents, que s’avança al dia 1 de gener, per
fer coincidir els períodes de cobraments de les noves tarifes, peatges i cànons amb el període corresponent a la
retribució.
Així mateix, es clarifica la regulació en la matèria relativa a les instal·lacions receptores comunitàries, de
manera que les diferents opcions de finançament d’aquestes, a més de contribuir a l’extensió de les xarxes de gas
natural, no constitueixin un obstacle al canvi de subministrador.
En relació amb el mercat d’hidrocarburs líquids, a partir de l’1 de gener de 2009 es prohibeix la comercialització
en tot el territori nacional de les gasolines de substitució,
i es deixa un canal logístic obert per a la distribució de
carburants menys contaminants.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
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deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 29 de juliol de 2005,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Hidrocarburs gasosos
Article primer. Modificació del Reial decret 1434/2002,
de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions
de gas natural.
El Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual
es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions de gas natural, es modifica en els termes
següents:
U. L’apartat 1 de l’article 29 queda redactat de la
manera següent:
«1. Els drets d’alta són les percepcions econòmiques que poden percebre les empreses distribuïdores de gas natural en contractar la prestació del
servei de subministrament de combustibles gasosos per canalització amb un nou usuari. L’empresa
distribuïdora ha d’inspeccionar la instal·lació receptora, una vegada rebut el butlletí de l’instal·lador
autoritzat, i ha de procedir, si s’escau, a instal·lar i
precintar l’equip de mesura de l’usuari.
Els drets d’alta són aplicables a nous subministraments i a l’ampliació dels existents. Estan inclosos en aquests drets els serveis de connexió als
usuaris i verificació de les instal·lacions.
Els drets d’alta que percebi el distribuïdor per a
un mateix tipus de consumidor tenen el mateix
valor, amb independència que el nou subministrament es contracti al mercat regulat o al mercat liberalitzat.»
Dos. S’hi afegeix un nou article 30 bis, amb la redacció següent:
«Article 30 bis. Instal·lacions receptores comunes.
1. Les instal·lacions receptores comunes són la
part de la instal·lació receptora que és comuna a
diversos consumidors de gas natural i inclou les
conduccions i els accessoris compresos entre la clau
de l’edifici o la clau de connexió de servei si aquella
no existeix, exclosa aquesta i les claus de cada abonat.
2. Les empreses distribuïdores, amb la finalitat
d’estendre el subministrament de gas natural,
poden promoure la construcció d’instal·lacions
receptores comunes. Durant el període d’amortització d’aquestes, mantenen la seva titularitat, en condicions lliurement pactades entre les parts.
3. Els contractes entre les empreses distribuïdores i els usuaris finals en relació amb les installacions receptores comunes han d’incloure almenys
les dades següents:
a) Import que ha d’abonar l’usuari per l’ús de la
instal·lació, incloent-hi el manteniment, així com
l’actualització al llarg del temps.
b) Períodes de facturació de l’esmentat import.
c) Termini de reversió de les instal·lacions als
consumidors. Aquest termini no pot excedir en cap
cas el període de 20 anys, comptat des de la posada
en servei de la instal·lació.
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d) Condicions per a la incorporació de nous
clients.
e) En el contracte ha de figurar de forma explícita una clàusula que indiqui que les instal·lacions
estan incloses en l’accés de tercer i que la formalització del contracte no suposa per al consumidor cap
compromís respecte a l’empresa que li ha de subministrar el gas natural.
f) Condicions de manteniment de les installacions abans i després de la seva reversió als usuaris.
4. La facturació per l’ús de la instal·lació receptora comuna es pot fer juntament amb la facturació
dels altres serveis que presti l’empresa subministradora de gas, concepte que ha de figurar de forma
explícita a la factura. A més, s’ha d’especificar que
corresponen als preus acordats en un contracte privat.
5. Les instal·lacions receptores comunes, amb
independència de la seva titularitat, no tenen la consideració d’instal·lacions de distribució.
6. Les empreses distribuïdores que promoguin
la construcció d’instal·lacions receptores comunes
han de portar en la seva comptabilitat interna comptes separats d’aquesta activitat.»
Tres. L’apartat 2 de l’article 43 queda redactat de la
manera següent:
«2. Les empreses distribuïdores han de disposar com a suport del sistema d’intercanvi d’informació d’una base de dades que contingui tota la informació que permeti fer efectiu el canvi de
subministrador. En aquesta base de dades, que ha
d’estar permanentment actualitzada, hi han de constar tots els punts de subministrament connectats a
les seves xarxes i a les xarxes de transport de la seva
zona, amb independència que tinguin contracte de
subministrament vigent, i per a cadascun d’aquests
s’han de recollir almenys les dades següents:
a) Dades relatives al punt de subministrament:
1r Codi d’identificació del punt de subministrament.
2n Empresa distribuïdora.
3r Ubicació del punt de subministrament:
adreça, població i província.
4t Pressió de subministrament.
5è Característiques del punt de subministrament: tarifa o peatge actual o previst, cabal màxim
contractat, si s’escau.
6è Data de l’última revisió i de l’última inspecció de les instal·lacions receptores individuals, així
com el resultat.
7è Consums dels dos últims anys i cabals
mesurats periodificats segons facturació, i, si s’escau, els cabals màxim i mínim mesurats amb detall
mensual.
8è Codi identificador de l’equip de mesura.
9è Característiques i propietat de l’equip de
mesura.
10è Data de l’últim moviment de contractació
del consumidor a efectes tarifaris.
11è Data de l’últim canvi de comercialitzador
del consumidor.
12è Perfil de consum que s’aplica al consumidor per a l’estimació del consum.
b) Dades relatives al consumidor:
1r Dades del consumidor: nom, adreça, NIF o
CIF.
2n Empresa que realitza el subministrament i
data d’inici del subministrament per aquesta.

Suplement núm. 16

3r Empresa que efectua el mesurament.
4t Data de sortida del client de tarifa al mercat
liberalitzat, si s’escau.
5è Data de tornada del client a tarifa, si s’ha
produït.
La informació que consta al paràgraf a) relativa
al punt de subministrament ha de ser accessible a
tots els transportistes, distribuïdors i comercialitzadors, i la informació que consta al paràgraf b) relativa al consumidor només ha de ser accessible per a
aquest, mitjançant la presentació del codi d’identificació del punt de subministrament i del NIF o CIF del
consumidor o de qualsevol altra dada que l’identifiqui formalment. Així mateix, pot accedir a la informació que consta al paràgraf b) qualsevol subjecte
que presenti la documentació anterior, així com una
autorització expressa i per escrit del consumidor.
Tot i el que s’ha assenyalat, els consumidors
poden prohibir per escrit als distribuïdors la difusió
de les dades que assenyalin expressament.
El codi d’identificació del punt de subministrament s’ha de posar en coneixement de la Comissió
Nacional d’Energia, als efectes de l’exercici de les
seves funcions en relació amb les propostes de
liquidació de la retribució de les activitats regulades
del sector de gas natural.»
Quatre. S’afegeixen dos nous apartats 4 i 5 a l’article
43, amb la redacció següent:
«4. Les empreses distribuïdores que tinguin
connectats a les seves instal·lacions més de 50.000
clients i les que estiguin per sota d’aquest límit però
pertanyin a un grup de societats en les quals hi hagi
empreses distribuïdores que en total sumin més de
50.000 clients han de posar a disposició de tots els
usuaris connectats a les seves xarxes la informació
a què es refereix l’apartat 2, mitjançant procediments d’accés telemàtic.
5. L’incompliment del que disposen els apartats
3 i 4, així com l’incompliment reiterat i injustificat
dels terminis establerts per dur a terme el canvi de
subministrador, tenen la consideració d’infracció
greu d’acord amb el que disposa l’article 110.e) de la
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.»
Cinc. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 44, amb la
redacció següent:
«5. En els casos en què hi hagi instal·lacions
receptores comunes el titular de les quals sigui l’empresa distribuïdora i el consumidor se subministri a
través d’una empresa comercialitzadora, és l’empresa comercialitzadora la que ha d’abonar a l’empresa distribuïdora i facturar per compte del distribuïdor al client els drets de cobrament i obligacions
de pagament, respectivament, que corresponguin.»
Sis. L’article 53 queda redactat de la manera
següent:
«Article 53. Contingut de les factures.
1. Les factures per l’aplicació de tarifes, peatges i cànons han d’expressar totes les variables que
serveixen de base per calcular la quantitat per
cobrar.
2. Les factures de les empreses distribuïdores
als seus consumidors a tarifa i la de les empreses
comercialitzadores als seus consumidors han d’incloure, com a mínim, la informació següent:
a) Codi d’identificació universal del punt de
subministrament (CUPS).
b) Data d’emissió de la factura.
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c) Període al qual correspon la facturació i lectures del comptador en aquest període.
d) Consum de gas facturat per a aquest
període.
e) Indicació de si el volum facturat és real o
estimat.
f) Tarifes aplicades i, si s’escau, disposicions
oficials en què es van aprovar i dates de publicació
en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.
g) Factors de conversió d’unitats aplicats, amb
la seva justificació.
h) Descripció detallada de la regularització en
cas que s’hagi efectuat una estimació del consum en
períodes precedents.
i) Indicació dels percentatges corresponents a
la imputació de costos destinats a la retribució del
gestor tècnic del sistema i la Comissió Nacional
d’Energia, si s’escau.
j) Telèfon d’atenció d’urgències.
k) Historial de consum facturat del punt de subministrament durant els dos últims anys o des de la
data disponible en cas que l’empresa hagi iniciat el
subministrament amb posterioritat.
l) A les factures dels comercialitzadors als consumidors, a més a més, hi ha de constar la tarifa
d’accés a la qual estigui acollit el subministrament.
3. Les factures del titular de les instal·lacions
als comercialitzadors i consumidors qualificats que
facin ús del dret d’accés de tercers a la xarxa, pel
terme de conducció del peatge de transport i distribució, han de contenir com a mínim la informació
reflectida a l’apartat anterior, excepte la dels paràgrafs j), k) i l).
La facturació del titular de les instal·lacions als
comercialitzadors es pot fer mitjançant una factura
agregada i adjuntar el detall de facturació amb la
informació de cada client en format electrònic.
4. El comercialitzador, si s’escau, ha d’incloure
en la seva factura la quantitat corresponent al lloguer de comptadors al consumidor per part del distribuïdor. Aquest concepte ha de constar detallat en
la factura que presentin als seus clients.
En cas que el comercialitzador faci la facturació
del lloguer de comptadors, per compte del distribuïdor, ha de constar en el contracte del comercialitzador que aquest tingui amb el consumidor.
5. El distribuïdor està obligat a comunicar a
qualsevol consumidor connectat a les seves installacions que el sol·liciti el codi d’identificació universal del punt de subministrament que li correspon,
juntament amb la informació necessària per facilitar
el canvi de subministrador.
6. L’incompliment del que disposa aquest article té la consideració d’infracció greu d’acord amb el
que disposa l’article 110.e) de la Llei 34/1998, de 7
d’octubre, del sector d’hidrocarburs.»
Article segon. Modificació del Reial decret 949/2001, de
3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les
instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas natural.
El Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es
regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas
natural, es modifica en els termes següents:
U. L’apartat 8 de l’article 6 queda redactat de la
manera següent:
«8. Els subjectes amb dret d’accés poden subscriure contractes per a la utilització d’altres serveis i
instal·lacions que incloguin serveis o condicions
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diferents dels que regula aquest Reial decret, que
han de ser lliurement pactats entre les parts. Aquests
serveis s’han d’oferir a tots els subjectes que hi estiguin interessats, en condicions transparents, objectives i no discriminatòries. Per a això, les empreses
distribuïdores que ofereixen algun d’aquests serveis
han de publicar en la seva pàgina web, de manera
actualitzada, els preus i les condicions en què ofereixen cadascun d’aquests serveis. Els ingressos derivats d’aquestes activitats i els costos associats no
s’han de tenir en compte per calcular la retribució.»
Dos. El primer paràgraf de l’apartat 6 de l’article 16
queda redactat de la manera següent:
«6. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
amb l’informe previ de la Comissió Nacional d’Energia, ha d’establir, abans del dia 1 de gener de cada
any, els costos fixos per retribuir per a cada empresa
o grup d’empreses per a aquell any, així com els
valors concrets dels paràmetres per al càlcul variable que els correspongui. La determinació dels costos per retribuir s’ha de fer d’acord amb el que disposa aquest Reial decret, i sense perjudici de les
altes i els tancaments de les instal·lacions que es
produeixin per al període considerat.»
Tres. L’apartat 3 de l’article 19 queda redactat de la
manera següent:
«3. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
amb l’informe previ de la Comissió Nacional d’Energia, ha de determinar, abans de l’1 de gener de cada
any, la retribució que correspongui percebre a les
empreses transportistes per l’exercici d’aquesta
activitat.»
Quatre. El primer paràgraf de l’apartat 5 de l’article
20 queda redactat de la manera següent:
«5 El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
amb l’informe previ de la Comissió Nacional d’Energia, ha d’establir, abans del dia 1 de gener de cada
any, la retribució que correspongui percebre a cada
empresa distribuïdora o grup d’empreses.»
Cinc. L’apartat 3 de l’article 22 queda redactat de la
manera següent:
«3. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
amb l’informe previ de la Comissió Nacional d’Energia, ha d’establir, abans del dia 1 de gener de cada
any, la retribució que correspongui percebre a les
empreses distribuïdores per l’activitat de subministrament de gas a tarifa. L’actualització anual s’ha de
fer d’acord amb les principals magnituds econòmiques i les millores en la productivitat.»
Sis. El segon paràgraf de l’article 23 queda redactat
de la manera següent:
«El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb
l’informe previ de la Comissió Nacional d’Energia,
ha d’establir, abans del dia 1 de gener de cada any,
la retribució que correspon percebre al gestor tècnic
del sistema per l’exercici d’aquesta activitat.»
Set. L’article 24 queda redactat de la manera
següent:
«Article 24. Obligacions d’informació.
1. Per determinar els costos reconeguts a cada
instal·lació i la retribució corresponent, les empreses han de comunicar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, abans de l’1 de novembre de cada
any, les dades tècniques i econòmiques referents a
les noves instal·lacions posades en servei, amplia-
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cions, modificacions, transmissions i tancaments
corresponents als últims 12 mesos. Així mateix, han
de remetre les previsions de compra i venda de gas
per al subministrament a tarifes per a l’any següent
i els costos associats a aquesta activitat.
2. Les empreses distribuïdores de gas natural
han de comunicar a la Direcció General de Política
Energètica i Mines, en la forma i amb el detall que
aquesta determini, abans del dia 1 de novembre de
cada any, les previsions de les dades tècniques i
econòmiques per a l’any següent, especificant, entre
altres, les inversions, el consum i el nombre de
clients subministrats, la capacitat contractada, les
vendes i els clients incorporats, tot això per nivell de
pressió, tipus de subministrament i rang de volum.
Així mateix, s’ha de comunicar l’evolució dels quilòmetres de xarxa, amb indicació de les pressions.
Les empreses distribuïdores de gas natural
també han de comunicar a l’esmentada Direcció
General els costos corresponents al subministrament de gas al mercat a tarifa.
3. El gestor tècnic del sistema ha de comunicar
a la Direcció General de Política Energètica i Mines
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en la
forma i amb el detall que aquesta determini, abans
del dia 1 de novembre de cada any, les dades tècniques i econòmiques relatives a l’any anterior, imputables a l’activitat de gestió tècnica del sistema, així
com la previsió per a l’any en curs.
4. Als efectes de comprovar la informació anterior, les empreses transportistes, distribuïdores i el
gestor tècnic del sistema han de realitzar auditories
externes en les quals s’ha d’especificar qualsevol
altra informació rellevant que hi ha hagut durant el
període corresponent. El Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç ha de determinar els continguts
mínims de les auditories i la periodicitat de realització.»
CAPÍTOL II
Hidrocarburs líquids
Article tercer. Modificació del Reial decret 1700/2003,
de 15 de desembre, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del
petroli i l’ús de biocarburants.
S’afegeix un paràgraf a l’article 1.e) del Reial decret
1700/2003, de 15 de desembre, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats
del petroli i l’ús de biocarburants, amb la redacció
següent:
«A partir de l’1 de gener de 2009, es prohibeix la
comercialització en tot el territori nacional d’aquestes gasolines de substitució.»
Disposició addicional primera. Canvi d’un consumidor
del mercat liberalitzat al mercat regulat.
Els consumidors el consum anual de gas natural dels
quals sigui igual o superior a 100 milions de kWh només
poden sol·licitar el canvi del mercat liberalitzat al mercat
regulat transcorregut un període mínim de permanència
en el mercat liberalitzat de tres anys.
La comptabilització del període de tres anys s’inicia
amb l’entrada en vigor d’aquest Reial decret o en la data
de canvi en cas que el pas al mercat liberalitzat es faci
posteriorment a l’esmentada entrada en vigor.
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La sol·licitud de canvi al mercat regulat s’ha de fer
amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista
de canvi de subministrador.
El distribuïdor ha de contestar la sol·licitud de canvi al
mercat regulat en el termini d’un mes des que l’hagi
rebut, i ha d’indicar si la sol·licitud compleix les condicions que estableix l’article 47.2 del Reial decret 1434/2002,
de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, i, si es compleixen les condicions esmentades, ha
d’efectuar el canvi al mercat regulat en la data sollicitada.
El que disposen els paràgrafs anteriors s’aplica igualment a la tramitació pels distribuïdors de qualsevol sollicitud de consumidors amb consum anual igual o superior a 100 milions de kWh, als quals no s’hagi iniciat el
subministrament efectiu al mercat regulat, ni tampoc
notificat una resposta favorable a la seva sol·licitud en la
data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició addicional segona. Noves altes en el mercat
liberalitzat i requisits de transparència.
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret, la Comissió Nacional d’Energia ha
d’elaborar un informe i una proposta de procediment per
a la contractació de nous subministraments directament
en el mercat liberalitzat.
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret, la Comissió Nacional d’Energia ha
d’elaborar un informe i una proposta que reculli els requisits addicionals sobre accés de tercers a instal·lacions.
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret, la Comissió Nacional d’Energia ha
d’elaborar un informe i una proposta de tarifes de lloguer
dels equips de telemesura i les seves fórmules d’actualització.
Disposició transitòria primera. Contractes d’empreses
distribuïdores en relació amb les instal·lacions receptores comunes.
Les empreses distribuïdores que tinguin en vigor contractes amb usuaris per l’ús d’instal·lacions receptores
comunes, de les quals siguin propietàries, n’han d’adaptar el contingut al que disposa l’article 30 bis del Reial
decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen
les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització d’installacions de gas natural, abans que transcorrin sis mesos
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
A més, quan les empreses distribuïdores hagin sustentat els cànons per instal·lacions receptores comunes
com a càrrega de les escriptures públiques de divisió
horitzontal de les finques, han d’aixecar aquestes càrregues a costa seva, i signar els contractes corresponents
amb la persona física o jurídica que hagi de respondre del
pagament de la instal·lació receptora comuna, segons els
requisits i els terminis que estableix aquest Reial decret.
Disposició transitòria segona.
ment de nous requisits.

Terminis per al compli-

Les empreses distribuïdores han d’adequar els seus
sistemes per donar compliment al que disposa l’article
43.4 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, abans que transcorrin sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret.
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Les empreses distribuïdores i les empreses comercialitzadores han d’adaptar les seves factures al que disposa
l’article 53 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre,
pel qual es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, abans que transcorrin
sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang
o inferior en el que s’oposi al que disposa aquest Reial
decret.
Disposició final primera.

Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic d’acord amb el que
estableix l’article 149.1.13a, 15a i 25a de la Constitució.

Així mateix, i malgrat l’eficàcia i l’aplicabilitat directa
del Reglament esmentat, cal establir certes disposicions
específiques, a fi de fer ús de l’opció que preveu, per a la
recerca, l’article 3.2 del dit Reglament, alhora que es concreta el règim sancionador aplicable d’acord amb l’article
24 del Reglament (CE) núm. 1831/2003 esmentat.
Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les
comunitats autònomes i de les entitats representatives
dels interessos dels sectors afectats, i ha emès informe la
Comissió Interministerial d’Ordenació Alimentària.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a
i 16a de la Constitució, per les quals s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de bases i coordinació general de la sanitat, respectivament.
En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 22 de juliol de 2005,

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, 29 de juliol de 2005.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
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DISPOSO:
Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret té per objecte establir disposicions específiques d’aplicació a Espanya del Reglament
(CE) núm. 1831/2003 del Parlament Europeu i del Consell,
de 22 de setembre de 2003, sobre els additius en l’alimentació animal.

JOSÉ MONTILLA AGUILERA

Article 2. Experiments amb fins científics.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13336

REIAL DECRET 893/2005, de 22 de juliol, pel
qual es regulen les condicions d’aplicació de la
normativa comunitària sobre els additius en
l’alimentació animal. («BOE» 184, de 3-8-2005.)

Després de l’aprovació del Reglament (CE) núm.
1831/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de
setembre de 2003, sobre els additius en l’alimentació animal, queden derogades la Directiva 70/524/CEE del Consell, de 23 de novembre de 1970, sobre els additius en
l’alimentació animal, la Directiva 87/153/CEE del Consell,
de 16 de febrer de 1987, per la qual es fixen línies directrius per a l’avaluació dels additius en l’alimentació animal, i els apartats 2.1, 3 i 4 de l’annex de la Directiva
82/471/CEE del Consell, de 30 de juny de 1982, relativa a
determinats productes utilitzats en l’alimentació animal.
Això obliga, en nom de la seguretat jurídica necessària, i sense perjudici de la seva inaplicabilitat, a la derogació expressa, sense perjudici del període transitori corresponent, del Reial decret 2599/1998, de 4 de desembre,
sobre els additius en l’alimentació dels animals, pel qual
es va incorporar al nostre ordenament la Directiva
96/51/CE del Consell, de 23 de juliol de 1996, modificativa
de la Directiva 70/524/CEE; del Reial decret 1329/1995, de
28 de juliol, pel qual es fixen les línies directrius per a
l’avaluació dels additius en l’alimentació animal, mitjançant el qual es va incorporar la Directiva 94/40/CE de la
Comissió, de 22 de juliol de 1994, per la qual es modifica
la Directiva 87/153/CEE, i dels apartats 2.1, 3 i 4 de l’annex
de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
de 31 d’octubre de 1988, relativa a determinats productes
utilitzats en l’alimentació dels animals, que va transposar
els apartats 2.1, 3 i 4 de l’annex de la Directiva
82/471/CEE.

Per a experiments amb fins científics, els òrgans competents de les comunitats autònomes poden autoritzar l’ús
com a additius de substàncies que no estiguin autoritzades
en l’àmbit comunitari, excepte els antibiòtics, sempre que
aquests experiments s’efectuïn d’acord amb els principis i
les condicions que preveuen l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’11 d’octubre de 1988, relativa a la
fixació de les línies directrius per a l’avaluació de determinats productes utilitzats en l’alimentació dels animals, o les
normes que dicti la Comissió Europea per a l’execució de
l’article 7 del Reglament (CE) núm. 1831/2003, i sempre que
hi hagi una supervisió oficial adequada.
Els animals en qüestió només es poden fer servir per a la
producció d’aliments si les autoritats competents corresponents estableixen que no tenen efectes adversos en la sanitat dels animals, en la salut de les persones ni en el medi
ambient; a aquest efecte, han de disposar de les dades
necessàries a fi de prendre la decisió que sigui procedent.
Article 3. Règim sancionador.
En el cas d’incompliment del que disposen aquest Reial
decret o el Reglament (CE) núm. 1831/2003, és aplicable el
règim d’infraccions i sancions que estableixen la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal, la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny,
pel qual es regulen les infraccions i les sancions en matèria
de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i, si s’escau, altres normes específiques aplicables, sense
perjudici de les possibles responsabilitats civils, penals o
d’un altre ordre que hi puguin concórrer.
Disposició addicional única. Referències a la normativa
derogada.
Les referències que la normativa aplicable faci al Reial
decret 2599/1998, de 4 desembre, sobre els additius en
l’alimentació dels animals, al Reial decret 1329/1995, de
28 de juliol, pel qual es fixen les línies directrius per a
l’avaluació dels additius en l’alimentació animal, i als

