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MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 3414 REIAL DECRET 201/2006, de 17 de febrer, pel 
qual es modifica, per a l’any 2006, el percen-
tatge de despeses de difícil justificació en acti-
vitats agrícoles i ramaderes en la modalitat 
simplificada del mètode d’estimació directa de 
l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i s’estableix el termini de renúncies i 
revocacions als règims especials simplificat i 
de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost 
sobre el valor afegit i al mètode d’estimació 
objectiva de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques. («BOE» 49, de 27-2-2006.)

Per l’Acord de 7 de desembre de 2005, entre el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda i les organitzacions agràries COAG i UPA 
sobre mesures per pal·liar l’increment dels «inputs» en la 
producció, s’adopten determinades mesures referides a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, les quals 
necessiten un desplegament normatiu.

D’una banda, en la modalitat simplificada del mètode 
d’estimació directa, es prorroga per a 2006 la mesura que 
va aprovar la disposició addicional única del Reial decret 
687/2005, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reglament 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, apro-
vat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, per regular 
el règim especial de tributació per l’impost sobre la renda 
de no residents, i s’eleva el percentatge de despeses de 
difícil justificació dels agricultors i ramaders en estimació 
directa simplificada.

D’altra banda, s’estableixen mesures que afecten el 
mètode d’estimació objectiva. Aquestes s’han de concre-
tar mitjançant l’aprovació d’una ordre ministerial que 
modifiqui l’Ordre EHA/3718/2005, de 28 de novembre, per 
la qual es despleguen per a l’any 2006 el mètode d’esti-
mació objectiva de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques i el règim especial simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit i es modifica per a les activitats agrí-
coles i ramaderes la taula d’amortització de la modalitat 
simplificada del mètode d’estimació directa.

Per això, és necessari establir un termini especial de 
renúncies o revocacions als règims especials simplificat i 
de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el 
valor afegit i al mètode d’estimació objectiva de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, amb la finalitat 
que els subjectes passius d’aquests impostos puguin 
decidir sobre aquestes qüestions una vegada es desple-
guin les mesures adoptades en l’Acord esmentat.

Aquest desplegament reglamentari s’efectua d’acord 
amb les habilitacions que contenen els articles 28 i 49 del 
text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, 
de 5 de març.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 
de febrer de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Determinació del rendiment net en la modalitat 
simplificada del mètode d’estimació directa en les 
activitats agrícoles i ramaderes durant l’any 2006.

Per a la determinació del rendiment net de les activi-
tats agrícoles i ramaderes en la modalitat simplificada del 

mètode d’estimació directa, i als efectes que preveu la 
regla 2a de l’article 28 del Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 
1775/2004, de 30 de juliol, el conjunt de les provisions 
deduïbles i les despeses de difícil justificació s’han de 
quantificar aplicant el percentatge del 10 per cent sobre el 
rendiment net, exclòs aquest concepte.

Article 2. Termini de renúncies i revocacions als règims 
especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i 
pesca de l’impost sobre el valor afegit o al mètode 
d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques per a l’any 2006.

1. Els terminis de renúncia, als quals es refereixen 
l’article 31.1.a) del Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i l’article 33.2, paràgraf segon, del 
Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel 
Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com els 
terminis per revocar les renúncies prèviament efectuades, 
que han de tenir efectes per a l’any 2006, comprenen des 
de l’endemà a la data de la publicació en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» de l’ordre ministerial que modifiqui l’Ordre 
EHA/3718/2005, de 28 de novembre, fins al 31 de març de 
l’any 2006.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre 
sense perjudici de les renúncies que preveuen l’article 
31.1.b) del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i l’article 33.2, paràgraf tercer, del 
Reglament de l’impost sobre el valor afegit.

2. Les renúncies o revocacions presentades, per a 
l’any 2006, als règims especials simplificat i de l’agricul-
tura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit o 
al mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, durant el mes de desem-
bre de 2005, s’entenen presentades en període hàbil.

No obstant això, els subjectes passius afectats pel que 
disposa el paràgraf anterior poden modificar la seva opció 
en el termini que preveu l’apartat 1 d’aquest article.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», amb efectes 
des de l’1 de gener de 2006.

Madrid, 17 de febrer de 2006.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

CAP DE L’ESTAT
 3435 REIAL DECRET LLEI 3/2006, de 24 de febrer, pel 

qual es modifica el mecanisme de cassació de 
les ofertes de venda i adquisició d’energia pre-
sentades simultàniament al mercat diari i intra-
diari de producció per subjectes del sector 
elèctric pertanyents al mateix grup empresa-
rial. («BOE» 50, de 28-2-2006.)

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèc-
tric, estableix un model de liberalització per al sector 
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elèctric en què l’energia es negocia entorn d’un mercat 
diari de producció.

El Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures 
urgents d’intensificació de la competència en mercats de 
béns i serveis, introdueix la possibilitat de negociació als 
comercialitzadors a través de contractació bilateral 
física.

El Reial decret llei 5/2005, d’11 de març, de reformes 
urgents per a l’impuls a la productivitat i per a la millora 
de la contractació pública, incorpora la possibilitat que 
les empreses distribuïdores també negociïn l’energia 
elèctrica a través de contractes bilaterals amb lliurament 
físic.

D’altra banda, l’evolució dels preus de l’energia elèc-
trica al mercat diari des de finals de 2005 aconsella la 
necessitat d’impulsar d’una forma decidida la negocia-
ció de contractes bilaterals físics, especialment en els 
subjectes del mercat pertanyents a un mateix grup 
empresarial que acudeixin al mercat diari amb ofertes 
d’adquisició i venda d’energia simultàniament per a un 
mateix període de programació.

En la present disposició, s´assimilen a contractes 
bilaterals físics, amb caràcter previ a la cassació del mer-
cat diari, les quantitats d’energia elèctrica coincidents de 
venda i adquisició presentades pels subjectes esmen-
tats, de forma que aquests només poden participar en la 
cassació amb la posició neta del grup al qual pertanyen.

D’altra banda, la internalització del valor dels drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la formació de 
preus al mercat majorista d’electricitat requereix reflectir 
aquesta situació minorant la remuneració de les unitats 
de generació afectades en imports equivalents. A més, 
l’elevat volum de dèficit tarifari generat en el període 
transcorregut de l’any 2006 aconsella que es descompti 
el valor dels drets d’emissió a l’efecte de determinar la 
quantia d’aquest dèficit.

El risc existent d’elevats preus al mercat de produc-
ció d’energia elèctrica, amb els seus efectes negatius 
immediats i irreversibles sobre els consumidors finals, 
justifica la urgència en l’adopció de les mesures que 
conté la present disposició i el caràcter extraordinari 
d’aquestes mesures.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, a l’empara de l’article 86 de la Consti-
tució espanyola i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 24 de febrer de 2006,

D I S P O S O :

Article u. Cassació d’ofertes al mercat diari i intradiari 
presentades per subjectes del mateix grup empresa-
rial.

1. Fins que no s’apliqui la normativa per la qual les 
empreses distribuïdores negociïn l’energia elèctrica a 
través de contractes bilaterals amb lliurament físic, les 
ofertes de venda i adquisició d’energia elèctrica presen-
tades simultàniament per subjectes pertanyents al 
mateix grup empresarial en els mercats diari i intradiari 
de producció i en el mateix període de programació han 
de ser assimilades a contractes bilaterals físics per l’ope-
rador del mercat per les quantitats coincidents de venda 
i adquisició, de manera que aquests subjectes només 
puguin participar en la cassació per la posició neta del 
grup, que pot ser alternativament compradora o vene-
dora.

2. Per complir el que estableix l’apartat anterior, 
només s’han d’incloure les ofertes de venda presentades 

per instal·lacions de generació en règim ordinari i les 
ofertes d’adquisició de les empreses distribuïdores. El 
Govern pot modificar les ofertes de venda i adquisició 
subjectes a aquest compliment.

3. El procediment d’assimilació d’aquestes ofertes, 
així com el seu tractament pel que fa a la gestió tècnica 
del sistema s’estableixen a l’annex de la present dispo-
sició.

4. A l’efecte de definir els subjectes pertanyents a 
un mateix grup empresarial cal atenir-se al que disposa 
l’article 4 de la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del mercat de 
valors.

5. Als efectes de liquidació d’activitats regulades de 
la Comissió Nacional d’Energia, el Govern ha de deter-
minar el preu provisional a considerar per als distribuï-
dors per l’energia adquirida a través del mecanisme 
d’assimilació descrit a l’apartat u.

Així mateix, el Govern ha de determinar el preu defi-
nitiu al qual s’han de reconèixer les adquisicions d’ener-
gia esmentades realitzades per part de les empreses 
distribuïdores al llarg de l’any en qüestió. Aquest preu 
s’ha de basar en cotitzacions de mercats d’electricitat 
que siguin objectives i transparents.

6. S’habilita el Govern per modificar el procediment 
que estableix l’annex de la present disposició.

Article dos. Consideració dels drets d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle del Pla nacional d’assignació 
2006-2007.

1. A partir del dia 2 de març de 2006, per a les taxa-
cions corresponents al 3 de març de 2006, la retribució 
de l’activitat de producció d’energia elèctrica a què fa 
referència l’article 16.1.a) de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric, es minora en l’import 
equivalent al valor dels drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle assignats gratuïtament als productors d’ener-
gia elèctrica mitjançant l’Acord del Consell de Ministres 
de 21 de gener de 2005, de conformitat amb el que pre-
veu el Pla nacional d’assignació 2005-2007, durant els 
períodes que corresponguin.

Als efectes del càlcul dels imports dels eventuals sal-
dos negatius de la liquidació de la tarifa de l’any 2006 
corresponents al període des del dia 1 de gener de 2006 
fins al dia 2 de març de 2006, inclusivament, els imports 
esmentats es minoren per a cada grup empresarial a què 
pertanyen les empreses que figuren a l’apartat 1.9 de 
l’annex I del Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, 
en una quantitat equivalent al valor dels drets d’emissió 
assignats per l’Acord del Consell de Ministres de 21 de 
gener de 2005 a la totalitat d’unitats de producció en 
règim ordinari de cada grup empresarial, durant el 
mateix període.

2.  El valor unitari de referència dels drets d’emissió 
és el preu de mercat del període al qual corresponguin 
calculat de manera transparent i objectiva.

3. S’habilita el ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç per al desplegament reglamentari de la present 
disposició.

Disposició addicional primera. Aplicació.

El que estableix l’article primer de la present disposi-
ció comença a aplicar-se el dia 2 de març de 2006 per a 
les cassacions corresponents al 3 de març de 2006.
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Disposició addicional segona. Identificació de grups 
empresarials.

Abans del 2 de març de 2006, els agents del mercat 
diari de producció han de comunicar a l’operador del 
mercat el grup empresarial al qual pertanyen de confor-
mitat amb el que estableix l’article u, apartat 4, de la 
present disposició.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret llei.

Disposició final primera. Caràcter del Reial decret llei.

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

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de febrer de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX

Procediment d’assimilació d’ofertes a contractes
 bilaterals físics

1. Una vegada tancat el termini de presentació 
d’ofertes de venda o adquisició d’energia elèctrica al 
mercat diari i intradiari i abans de dur a terme la cassa-
ció, l’operador del mercat ha d´assimilar a contractes 
bilaterals físics les ofertes presentades per subjectes 
pertanyents a un mateix grup empresarial per les quan-
titats coincidents de venda i adquisició en el mateix 
període de programació.

L’operador del mercat ha d’incorporar en la cassació 
les ofertes corresponents a la posició neta del grup que 
no hagin estat assimilades a contracte bilateral físic pel 
procediment anterior, posició que pot ser alternativa-
ment compradora o venedora.

En els grups empresarials que, en un mateix període 
de programació, tinguin una posició neta venedora, 
l’operador del mercat ha d’assimilar a contracte bilateral 
les ofertes de venda de preu més baix amb la totalitat de 
les ofertes d’adquisició del grup; seguidament, ha d’in-
corporar a la cassació les ofertes de venda restants.

En cas que tinguin una posició neta compradora en 
un mateix període de programació, l’operador del mer-
cat ha d’assimilar a contracte bilateral les ofertes d’ad-
quisició de preu més alt amb la totalitat de les ofertes de 
venda del grup; seguidament, ha d’incorporar a la cassa-
ció les ofertes d’adquisició restants.

2. L’operador del mercat ha de comunicar als sub-
jectes les ofertes que hagin estat assimilades a contrac-
tes bilaterals físics i són aquests els qui ho han de comu-
nicar a l’operador del sistema als efectes de l’elaboració 
del programa diari base de funcionament.

L’operador del sistema ha de considerar aquestes 
ofertes com a contractes bilaterals físics per realitzar la 
gestió tècnica del sistema.

 3436 REIAL DECRET LLEI 4/2006, de 24 de febrer, pel 
qual es modifiquen les funcions de la Comissió 
Nacional d’Energia. («BOE» 50, de 28-2-2006.)

Les tendències de concentració empresarial en els 
mercats energètics mundials i europeus han posat de 
relleu determinades insuficiències en la legislació vigent. 
Insuficiències que tenen almenys una doble faceta: d’una 
banda, no es preveuen tots els interessos la protecció 
dels quals pels poders públics sembla convenient; d’una 
altra, no sotmet a simètrica consideració les operacions 
sigui quin sigui l’agent promotor d’aquestes.

Així, d’acord amb la legislació vigent, no és possible 
examinar en tots els supòsits l’adquisició del control 
d’unes empreses per altres, en la mesura que afectin 
interessos generals de la política energètica espanyola i, 
en particular, la seguretat pública. A més, mentre que en 
la seva actual redacció la funció catorzena de la Comis-
sió Nacional d’Energia, regulada en la disposició addi-
cional onzena.tercer.1 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs, condiciona a l’autorització de 
la Comissió Nacional d’Energia la presa de participació 
per societats amb activitats regulades en qualsevol enti-
tat que realitzi activitats de naturalesa mercantil, no esta-
bleix la mateixa previsió quan la societat objecte de la 
participació realitza activitats regulades però no la socie-
tat que pretén l’esmentada participació.

La correcció de les dues insuficiències, que requereix 
una disposició amb rang de llei, adquireix caràcter d’ex-
trema i urgent necessitat, ja que és necessari establir 
sense dilació les característiques de la nova regulació, 
de manera que els agents econòmics disposin d’unes 
perspectives clares del marc jurídic en el qual exercir les 
seves opcions empresarials o financeres.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, a l’empara de l’article 86 de la Consti-
tució espanyola, i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 24 de febrer de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Funcions de la Comissió Nacional d’Ener-
gia.

Es fa una nova redacció de la disposició addicional 
onzena, tercer. 1. catorzena de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, del sector d’hidrocarburs, que queda redactada de 
la manera següent

«Catorzena.–1. Autoritzar l’adquisició de parti-
cipacions realitzada per societats amb activitats 
que tenen la consideració de regulades o activitats 
que estiguin subjectes a una intervenció adminis-
trativa que impliqui una relació de subjecció espe-
cial, com ara centrals tèrmiques nuclears, centrals 
tèrmiques de carbó d’especial rellevància en el 

3. Pel que fa a la liquidació d’activitats regulades de 
la Comissió Nacional d’Energia, durant l’any 2006 el 
preu provisional a considerar per als distribuïdors per 
l’energia adquirida a través del mecanisme d’assimilació 
descrit a l’apartat 1 és el cost mitjà previst en la tarifa de 
2006 per a l’energia generada en el règim ordinari per al 
territori peninsular, incloent-hi els costos dels serveis 
d’ajust i la garantia de potència, que es correspon amb 
42,35 €/MWh. 


