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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. 
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consum de carbó de producció nacional, o que es 
desenvolupin en els sistemes elèctrics insulars i 
extrapeninsulars, així com les activitats d’emma-
gatzematge de gas natural o de transport de gas 
natural per mitjà de gasoductes internacionals que 
tinguin com a destí o trànsit el territori espanyol.

L’autorització és igualment requerida quan es 
pretengui l’adquisició de participacions en un per-
centatge superior a un 10% del capital social o qual-
sevol altre que concedeixi influència significativa, 
realitzada per qualsevol subjecte en una societat 
que, per si o per mitjà d’altres que pertanyin al seu 
grup de societats, desenvolupi alguna de les activi-
tats esmentades en el paràgraf anterior d’aquest 
apartat 1. La mateixa autorització es requereix quan 
s’adquireixin directament els actius necessaris per 
dur a terme les esmentades activitats.

2. Les autoritzacions definides en els dos 
paràgrafs de l’apartat 1 anterior poden ser denega-
des o sotmeses a condicions per qualsevol de les 
causes següents:

a) L’existència de riscos significatius o efectes 
negatius, directes o indirectes sobre les activitats 
que preveu l’apartat 1 anterior.

b) Protecció de l’interès general en el sector 
energètic i, en particular, la garantia d’un adequat 
manteniment dels objectius de política sectorial, 
amb especial afecció a actius considerats estratè-
gics. Tenen la consideració d’actius estratègics per 
al subministrament energètic els que puguin afec-
tar la garantia i seguretat dels subministraments de 
gas i electricitat. A aquests efectes, es defineixen 
com a estratègics els actius següents:

Les instal·lacions incloses a la xarxa bàsica de 
gas natural que defineix l’article 59 d’aquesta Llei.

Els gasoductes internacionals que tinguin com 
a destí o trànsit el territori espanyol.

Les instal·lacions de transport d’energia elèc-
trica que defineix l’article 35 de la Llei 54/1997, de 27 
de novembre, del sector elèctric.

Les instal·lacions de producció, transport i dis-
tribució dels sistemes elèctrics insulars i extrape-
ninsulars.

Les centrals tèrmiques nuclears i les centrals 
tèrmiques de carbó d’especial rellevància en el 
consum de carbó de producció nacional.

c) La possibilitat que l’entitat que realitzi les 
activitats esmentades en l’apartat 1 anterior 
d’aquesta funció catorzena quedi exposada a no 
poder desenvolupar-les amb garanties com a con-
seqüència de qualssevol altres activitats desenvo-
lupades per l’entitat adquirent o per l’adquirida.

d) Qualsevol altra causa de seguretat pública 
i, en particular:

1r La seguretat i qualitat del subministrament 
enteses com la disponibilitat física ininterrompuda 
dels productes o serveis al mercat a preus raona-
bles en el curt o llarg termini per a tots els usuaris, 
amb independència de la seva localització geogrà-
fica; així com:

2n La seguretat enfront del risc d’una inversió 
o d’un manteniment insuficients en infraestructu-
res que no permetin assegurar, de forma continu-
ada, un conjunt mínim de serveis exigibles per a la 
garantia de subministrament.

3. L’autorització de la Comissió Nacional 
d’Energia ha de ser sol·licitada abans de l’adquisi-

ció, de manera que l’esmentada adquisició només 
és vàlida una vegada obtinguda l’autorització. En 
cas que l’adquisició es produeixi per mitjà d’una 
oferta pública d’adquisició d’accions, l’adquirent 
ha d’obtenir l’esmentada autorització amb caràcter 
previ a l’autorització de l’oferta d’acord amb la nor-
mativa del mercat de valors.»

Disposició transitòria única. Operacions pendents 
d’execució.

El que estableix el present Reial decret llei és aplica-
ble a totes les operacions d’adquisició subsumibles en el 
supòsit de fet que preveu l’apartat catorzè de l’apartat 
tercer.1 de la disposició addicional onzena de la Llei
34/1998, de 7 d’octubre, en la redacció feta mitjançant la 
present norma, que estiguin pendents d’execució a l’en-
trada en vigor d’aquesta, llevat que amb anterioritat ja 
hagin obtingut l’autorització de la Comissió Nacional 
d’Energia en l’exercici de la funció catorzena de la dispo-
sició addicional onzena.tercer.1 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa el present 
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 el mateix dia 
de la seva 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 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 3444 ORDRE APA/494/2006, de 24 de febrer, per la 
qual es prorroga el termini per a la presentació 
de sol·licituds de subvencions estatals per al 
desenvolupament del Programa nacional de 
selecció genètica per a la resistència a les ence-
falopaties espongiformes transmissibles en oví, 
durant l’any 2006. («BOE» 50, de 28-2-2006.)

L’article 23 del Reial decret 1312/2005, de 4 de novem-
bre, pel qual s’estableix el Programa nacional de selecció 
genètica per a la resistència a les encefalopaties espongi-


