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transportar-ne. Per al transport de peixos s’hi ha d’indicar 
el nombre d’animals o el seu pes, segons escaigui.

10. Espècie a la qual pertanyen els animals.
11. Número identificatiu del certificat sanitari o d’ori-

gen associat al moviment i data d’expedició.
12. Data i lloc de desinfecció del vehicle i número de 

certificat o taló de desinfecció del contenidor o mitjà de 
transport. Aquest requisit no és obligatori en el cas de 
mitjans de transport d’abelles de la mel, en compliment 
de l’article 49.1 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal.

ANNEX IV

Fitxer de dades de transportistes d’animals

Unitat responsable de la declaració i registre del fitxer: 
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

Finalitat: registre de les persones físiques, transportis-
tes d’animals vius, fet que ha de permetre’n la ràpida 
identificació quan es facin controls.

Usos: control, per mitjà de les autoritats competents, 
del compliment de la normativa vigent.

Persones i col·lectius afectats: qualsevol persona 
física, transportista d’animals vius, que radiqui a Espa-
nya.

Procediments de recollida de dades: el que preveu 
l’article 5.

Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de 
dades de caràcter personal que inclou: dades de caràcter 
identificatiu dels transportistes:

1. Cognoms i nom del transportista i adreça postal 
completa.

2. Número d’identificació fiscal (NIF) o número de 
passaport i nacionalitat.

3. Nom i cognoms i nacionalitat del representant 
legal de l’empresa i el seu NIF.

Cessions de dades de caràcter personal i transferèn-
cies internacionals de dades: a les comunitats autònomes 
en l’àmbit de les seves competències. Així mateix, a les 
forces i cossos de seguretat i a l’organisme autònom Pre-
fectura Central de Trànsit, responsables del control del 
transport d’animals.

Òrgan responsable: Direcció General de Ramaderia.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’ac-

cés, rectificació i cancel·lació: autoritats competents de 
les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i de 
Melilla, d’acord amb el que preveu l’article 9.3.

Mesures de seguretat amb indicació del nivell exigi-
ble: nivell bàsic. 

 11290 REIAL DECRET 777/2006, de 23 de juny, pel 
qual es modifica el Reial decret 1866/2004, de 6 
de setembre, pel qual s’aprova el Pla nacional 
d’assignació de drets d’emissió, 2005-2007. 
(«BOE» 150, de 24-6-2006.)

El Pla nacional d’assignació de drets d’emissió, apro-
vat pel Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre, poste-
riorment modificat pel Reial decret 60/2005, de 21 de 
gener, estableix per al trienni 2005-2007 la quantitat total 
de drets que es preveu assignar a les instal·lacions inclo-
ses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, 
per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emis-

sió de gasos d’efecte hivernacle. També estableix la meto-
dologia de càlcul per a l’assignació individual de drets i 
determina la quantitat corresponent a la reserva de nous 
entrants i les regles per assignar-los.

De conformitat amb l’article 9 de la Directiva 2003/87, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre de 
2003, per la qual s’estableix un règim per al comerç de 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la Comuni-
tat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Con-
sell, el Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre, junta-
ment amb la llista d’assignació individual a les 
instal·lacions, va ser tramès a la Comissió Europea.

La decisió de la Comissió Europea de 27 de desem-
bre de 2004, relativa al Pla nacional d’assignació de 
drets d’emissió presentat per Espanya, va establir que, 
per tal de considerar-lo conforme al dret comunitari, 
era imprescindible incorporar a l’àmbit d’aplicació de 
la llei espanyola totes les instal·lacions de combustió 
de més de 20 MW de potència tèrmica nominal, no 
incloses d’acord amb la interpretació inicialment 
adoptada per Espanya, i va instar les autoritats espa-
nyoles a adoptar les decisions pertinents per fer-ho. 
Així mateix, de conformitat amb la decisió de la 
Comissió, «el pla nacional d’assignació es pot modifi-
car quan l’esmena consisteixi a modificar els drets 
assignats a determinades instal·lacions dins de la 
quota total que s’hagi d’assignar a les instal·lacions 
enumerades en el pla com a conseqüència de la 
millora de la qualitat de les dades».

L’esmentada decisió de la Comissió Europea es va tra-
duir en l’àmbit intern en la inclusió al 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, 
de diverses modificacions a la Llei 1/2005, sobre el règim 
de comerç de drets d’emissió.

Així, a fi d’obrir un nou termini per sol·licitar autoritza-
ció i drets per a les instal·lacions abans esmentades i 
habilitar el Consell de Ministres per modificar el pla 
vigent, es va afegir un apartat 2 a la disposició transitòria 
primera de la Llei 1/2005, que faculta el Consell de Minis-
tres per modificar el Pla, i un apartat 3 a la disposició 
transitòria segona, en què es va establir el procediment 
que s’ha de seguir en relació amb aquestes instal-
lacions.

De conformitat amb l’apartat 2 de la disposició transi-
tòria primera de la Llei 1/2005, correspon al Govern apro-
var una modificació del Pla nacional d’assignació de drets 
d’emissió 2005-2007, mitjançant un reial decret a proposta 
dels ministres d’Economia i Hisenda, d’Indústria, Turisme 
i Comerç i de Medi Ambient.

La modificació té per objecte establir la quantitat addi-
cional de drets d’emissió, necessària per assignar drets a 
les instal·lacions que s’han d’incloure en el Pla nacional 
d’assignació 2005-2007 de conformitat amb el que exi-
geix la Comissió Europea, d’acord amb els criteris i la 
metodologia d’assignació que estableix el Reial decret 
1866/2004, que aprova el Pla.

Per tant, és necessari emprendre la reforma del Pla 
nacional d’assignació 2005-2007. La reforma abordada se 
centra en la modificació del quadre que, en el punt 3 del 
Pla, recull l’escenari d’assignació per als sectors industri-
als. Així,

a) S’ajusten les quanties de drets i categories 
d’activitats a l’ampliació efectuada en l’àmbit d’aplica-
ció de la Llei 1/2005, de 9 de març, després de la modi-
ficació introduïda pel Reial decret llei 5/2005, d’11 de 
març.

b) S’unifica la reserva per a nous entrants.
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c) S’incrementen els límits sectorials de l’assignació, 
amb càrrec a la reserva, per als sectors en què estan inclo-
ses instal·lacions respecte de les quals s’han estimat 
recursos de reposició.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el 
capítol IV de la Llei 1/2005, de 9 de març, i amb la consulta 
prèvia a la Comissió de Coordinació de Polítiques de 
Canvi Climàtic.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Medi 
Ambient, d’Economia i Hisenda i d’Indústria, Turisme i 
Comerç, i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 23 de juny de 2006,

D IS P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1866/2004, de 6 
de setembre, pel qual s’aprova el Pla nacional d’assig-
nació de drets d’emissió, 2005-2007.

El Pla nacional d’assignació de drets d’emissió, 2005-
2007, recollit a l’annex del Reial decret 1866/2004, de 6 de 
setembre, queda modificat en els termes següents:

U. El quadre resum dels passos i els temes clau en 
l’elaboració del PNA inclòs a l’apartat 1 del Pla nacional 
d’assignació de drets d’emissió, 2005-2007, queda modifi-
cat en els apartats següents:

a) En el requadre de «repartiment de l’esforç de 
reducció entre sectors de la directiva i no directiva» se 
substitueix el text actual pel següent:

«Es manté el pes actual de les emissions de CO2 
dels sectors inclosos a la directiva (entre el 44 per 
cent i el 45 per cent) respecte a les emissions totals 
nacionals.»

b) En el requadre de «quantitat total de drets per al 
període 2005-2007, sectors inclosos a la directiva» se 
substitueix el text actual pel següent:

«Es proposa el repartiment de 176,621 Mt 
CO2/any i una reserva addicional de l’1,87 per cent 
per a nous entrants, que dóna una assignació total 
de 179,915 Mt CO2/any, amb una reducció del 0,58 
per cent respecte a les emissions de 2002 (180,96 
Mt).»

c) El requadre d’«assignació a nivell sectorial, 
mètode d’assignació» té la redacció següent:

«Bàsicament, s’han considerat les projeccions 
d’emissió basades en les emissions històriques. A 
partir d’aquestes projeccions s’ha calculat la capaci-
tat de reducció d’emissions de cada sector per efec-
tuar l’assignació a nivell sectorial.»

d) El requadre «Nivell sectorial, sector elèctric» 
passa a denominar-se «Nivell sectorial, instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica destinada al subministra-
ment públic».

Així mateix, se substitueix el text actual pel següent:

«S’assignen al sector elèctric 85, 4 Mt CO2/any el 
2005-2007. L’assignació del sector siderúrgic inclou 
2,8 Mt addicionals, corresponents a generació 
d’energia elèctrica amb gasos siderúrgics, cosa que 
en la pràctica eleva a 88,2 Mt els drets del sector.»

e) Se suprimeixen els requadres «Cogeneracions i 
instal·lacions mixtes associades a processos no enume-
rats a l’annex I de la directiva» i «Instal·lacions mixtes».

f) S’hi introdueix un nou requadre amb el títol 
«Nivell sectorial, altres instal·lacions de combustió amb 
una potència tèrmica nominal superior a 20 MW». El nou 
requadre té el contingut següent:

«S’hi inclouen les cogeneracions, instal·lacions 
mixtes associades o no a processos enumerats a 
l’annex I de la directiva, així com les instal·lacions 
afectades per l’ampliació de l’àmbit de la Llei 1/2005, 
de 9 de març, per la qual es regula el règim del 
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hiver-
nacle, introduïda pel Reial decret llei 5/2005, d’11 de 
març, de reformes urgents per a l’impuls a la pro-
ductivitat i per a la millora de la contractació pública. 
En total s’assignen al sector 20,876 Mt CO2/any el 
2005/2007.»

g) En el requadre de «nivell sectorial, sectors indus-
trials» se substitueix la redacció actual pel text següent:

«S’assignen 70,343 Mt CO2/any el 2005-2007 per 
als sectors industrials, inclosos els augments de 
capacitat dels operadors existents.»

h) En el requadre de «nous entrants: definició i trac-
tament de la reserva de nous entrants» el paràgraf tercer 
té la redacció següent:

«S’estableix una reserva gratuïta de l’1,87 per 
cent sobre les emissions de l’escenari de referència, 
fet que suposa 3,294 Mt/any. Aquesta reserva és 
única per a tots els sectors inclosos en l’àmbit d’apli-
cació de la Llei 1/2005, de 9 de març. La distribució 
s’ha de fer per ordre de petició («first come, first 
served»). Els drets de la reserva de nous entrants no 
assignats abans del 30 de juny de 2007 poden ser 
alienats d’acord amb el que disposa la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del patrimoni de les administra-
cions públiques.»

i) En el requadre de «definició d’instal·lació de com-
bustió» se substitueix la redacció actual pel text següent:

«S’adopta una definició d’instal·lació de 
combustió que inclou les instal·lacions de pro-
ducció d’energia elèctrica destinada al submi-
nistrament públic (centrals termoelèctriques), 
les instal·lacions de cogeneració amb indepen-
dència del sector en què donin servei i altres 
instal·lacions de combustió amb una potència 
tèrmica nominal superior a 20 MW no incloses 
als epígrafs 2 a 9 de l’annex I de la Llei 1/2005, 
de 9 de març. En tots els casos, amb una potèn-
cia tèrmica nominal superior a 20 MW. Per deter-
minar la potència tèrmica nominal de la instal-
lació s’ha d’emprar el poder calorífic inferior 
(PCI). S’entén que tots els dispositius fixos de 
combustió associats a les instal·lacions de sec-
tors inclosos a l’annex I de la directiva formen 
part d’aquestes i, per tant, estan en l’àmbit de la 
directiva.»

Dos. L’apartat 2.C del Pla nacional d’assignació de 
drets d’emissió, 2005-2007, queda modificat en els termes 
següents:

a) El paràgraf sisè té la redacció següent:

«S’han analitzat, per a això, els escenaris i les 
alternatives compatibles amb els criteris determi-
nants de la directiva, alhora que s’optimitza el 
manteniment de la competitivitat econòmica i el 
respecte als compromisos internacionals. S’ha 
optat per l’escenari que suposa que el repartiment 
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de l’esforç de reducció d’emissions s’efectua entre 
els sectors de la directiva (entre el 44 per cent i el 
45 per cent després de l’ampliació de l’àmbit) i els 
sectors no inclosos a la directiva (entre el 56 per 
cent i el 55 per cent després de l’ampliació de 
l’àmbit), mantenint el pes actual de les emissions 
incloses en l’àmbit de la directiva (CO2) en el total 
nacional d’emissions (trienni 2000-2002 amb 
hidraulicitat mitjana).»

b) El paràgraf setè té la redacció següent:

«Així, i pel que fa a les activitats incloses a la 
directiva, a través de la suma de les projeccions 
tendencials de les diferents activitats esmenta-
des a l’annex I de la directiva, s’ha determinat el 
repartiment de 529,863 Mt de CO2 per al període 
2005-2007, amb una reserva addicional gratuïta 

de 9,882 Mt de CO2 per a nous entrants en l’es-
quema del comerç de drets d’emissió, de manera 
que s’assegura una igualtat de tractament entre 
les instal·lacions existents i els nous entrants, 
sempre que aquests últims utilitzin les millors 
tecnologies disponibles. En mitjana anual, resulta 
una assignació de 179,915 Mt de CO2/any, inclo-
ent-hi la reserva.»

c) Se suprimeixen els paràgrafs desè i onzè de 
l’apartat 2.C del Pla nacional d’assignació de drets d’emis-
sió, 2005-2007.

Tres. Es modifica el quadre de repartiment de drets 
per activitats, inclòs a l’apartat 3 del Pla nacional d’assig-
nació de drets d’emissió, 2005-2007, que se substitueix 
pel següent: 
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Quatre. L’apartat 4.A del Pla nacional d’assignació de 
drets d’emissió, 2005-2007, queda modificat en els termes 
següents:

a) L’últim paràgraf del subepígraf «4.A.a) Sector elèc-
tric» queda redactat de la manera següent:

«Les instal·lacions de cicle combinat que no esti-
guin en funcionament abans del 30 de setembre de 
2004 i que no disposin de les autoritzacions admi-
nistratives abans assenyalades poden disposar de 
drets d’emissió, i a aquest efecte s’han de conside-
rar nous entrants.»

b) S’hi afegeix un últim paràgraf al subepígraf «4.A.b 
Sectors industrials», amb la redacció següent:

«Ampliació de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
1/2005, de 9 de març: per a les instal·lacions afecta-
des per l’ampliació de l’àmbit de la Llei se segueixen 
els mateixos principis i criteris que per a la resta de 
les instal·lacions de sectors industrials.»

Cinc. L’apartat 6.B, paràgraf segon, del Pla nacional 
d’assignació de drets d’emissió, 2005-2007, queda modifi-
cat en els termes següents:

«S’estableix una reserva gratuïta de l’1,87 per 
cent sobre les emissions de l’escenari de referència, 
fet que suposa 3,294 Mt/any. Aquesta reserva és 
única per a tots els sectors inclosos en l’àmbit d’apli-

cació de la Llei 1/2005, de 9 de març. L’assignació 
final de la reserva s’ha d’ajustar als criteris fixats per 
a la seva gestió.»

Disposició final primera. Naturalesa bàsica i títol compe-
tencial.

Aquest Reial decret té naturalesa bàsica i es dicta a 
l’empara de les competències estatals en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i de la legislació bàsica sobre protecció del 
medi ambient que preveu l’article 149.1.13a i 23a de la 
Constitució, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SAN 


