Suplement núm. 19

Divendres 1 juny 2007

I.

Disposicions generals

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME
I COMERÇ
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REIAL DECRET 661/2007, de 25 de maig, pel
qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial. («BOE» 126, de
26-5-2007.)

La societat espanyola actual, en el context de la reducció de la dependència energètica exterior, d’un millor
aprofitament dels recursos energètics disponibles i d’una
major sensibilització ambiental, demana cada vegada
més la utilització de les energies renovables i l’eficiència
en la generació d’electricitat, com a principis bàsics per
aconseguir un desenvolupament sostenible des d’un punt
de vista econòmic, social i ambiental.
A més, la política energètica nacional ha de possibilitar, mitjançant la recerca de l’eficiència energètica en la
generació d’electricitat i la utilització de fonts d’energia
renovables, la reducció de gasos amb efecte hivernacle
d’acord amb els compromisos adquirits amb la signatura
del protocol de Kyoto.
La creació del règim especial de generació elèctrica va
suposar una fita important en la política energètica del
nostre país. Els objectius relatius al foment de les energies renovables i a la cogeneració es recullen en el Pla
d’energies renovables 2005-2010 i en l’Estratègia d’estalvi
i eficiència energètica a Espanya (E4), respectivament.
D’acord amb aquests documents es constata que encara
que el creixement experimentat pel conjunt del règim
especial de generació elèctrica ha estat destacable, en
determinades tecnologies, encara falta molt per assolir
els objectius que s’han plantejat.
Des del punt de vista de la retribució, l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial es caracteritza per la possibilitat que el seu règim retributiu es complementi mitjançant la percepció d’una prima en els
termes que per reglament s’estableixin, i per determinarlos es poden tenir en compte factors com el nivell de tensió de lliurament de l’energia a la xarxa, la contribució a la
millora del medi ambient, l’estalvi d’energia primària,
l’eficiència energètica i els costos d’inversió en què s’hagi
incorregut.
La modificació del règim econòmic i jurídic que regula
el règim especial vigent fins al moment, es fa necessària
per diverses raons. En primer lloc, el creixement experimentat pel règim especial els últims anys, unit a l’experiència acumulada durant l’aplicació dels reials decrets
2818/1998, de 23 de desembre, i 436/2004, de 12 de març,
ha posat de manifest la necessitat de regular certs aspectes tècnics per contribuir al creixement d’aquestes tecnologies, salvaguardant la seguretat en el sistema elèctric i
garantint la seva qualitat de subministrament, així com

per minimitzar les restriccions a la producció de la generació esmentada. El règim econòmic que estableix el Reial
decret 436/2004, de 12 de març, a causa del comportament que han experimentat els preus del mercat, en el
qual en els últims temps han pres més rellevància certes
variables no considerades en aquest règim retributiu del
règim especial, fa necessària la modificació de l’esquema
retributiu, i el deslliga de la tarifa elèctrica mitjana o de
referència, utilitzada fins al moment. Finalment cal recollir
els canvis normatius derivats de la normativa europea,
així com del Reial decret llei 7/2006, de 23 de juny, pel qual
s’adopten mesures urgents en el sector energètic, que
introdueix modificacions importants quant al règim jurídic de l’activitat de cogeneració.
Aquest Reial decret substitueix el Reial decret 436/2004,
de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a
l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en
règim especial, dóna una nova regulació a l’activitat de
producció d’energia elèctrica en règim especial, i manté
l’estructura bàsica de la seva regulació.
El marc econòmic que estableix aquest Reial decret
desenvolupa els principis recollits a la Llei 54/1997, de 27
de novembre, del sector elèctric, i garanteix als titulars
d’instal·lacions en règim especial una retribució raonable
per a les seves inversions i als consumidors elèctrics una
assignació també raonable dels costos imputables al sistema elèctric, si bé s’incentiva la participació al mercat, ja
que s’estima que d’aquesta manera s’aconsegueix una
menor intervenció administrativa en la fixació dels preus
de l’electricitat, així com una millor i més eficient imputació dels costos del sistema, en especial pel que fa a gestió
de desviaments i a la prestació de serveis complementaris.
Per això es manté un sistema anàleg al que preveu el
Reial decret 436/2004, de 12 de març, en el qual el titular
de la instal·lació pot optar per vendre la seva energia a
una tarifa regulada, única per a tots els períodes de programació, o bé vendre aquesta energia directament al
mercat diari, al mercat a termini o a través d’un contracte
bilateral, i percebre en aquest cas el preu negociat al mercat més una prima. En aquest últim cas, s’introdueix una
novetat per a certes tecnologies, uns límits inferior i superior per a la suma del preu horari del mercat diari, més
una prima de referència, de manera que la prima que s’ha
de percebre a cada hora pugui quedar delimitada en funció d’aquests valors. Aquest nou sistema protegeix el
promotor quan els ingressos derivats del preu del mercat
siguin excessivament baixos, i elimina la prima quan el
preu del mercat sigui suficientment elevat per garantir la
cobertura dels costos, i així elimina irracionalitats en la
retribució de tecnologies, els costos de les quals no estan
directament lligats als preus del petroli en els mercats
internacionals.
D’altra banda, per salvaguardar la seguretat i qualitat
del subministrament elèctric en el sistema, així com per
minimitzar les restriccions de producció a aquelles tecno-
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logies que ara per ara es consideren no gestionables,
s’estableixen uns objectius de potència instal·lada de
referència, que coincideixen amb els objectius del Pla
d’energies renovables 2005-2010 i de l’Estratègia d’estalvi
i eficiència energètica a Espanya (E4), per als quals és
aplicable el règim retributiu que estableix aquest Reial
decret.
Igualment, durant l’any 2008 s’ha d’iniciar l’elaboració
d’un nou pla d’energies renovables que s’ha d’aplicar en
el període 2011-2020. Els nous objectius que s’estableixin
s’han de tenir en compte en la revisió del règim retributiu
prevista per a finals de 2010.
Per al cas concret de l’energia eòlica, per optimitzar la
seva penetració en el sistema elèctric peninsular, a més a
més s’ha d’iniciar el 2007 un estudi del potencial eòlic
evacuable a la xarxa, i els resultats s’han de tenir en
compte en la futura planificació d’infraestructures elèctriques per al període 2007-2016.
El foment de la cogeneració d’alta eficiència sobre la
base de la demanda de calor útil és una prioritat per a la
Unió Europea i els seus estats membres, tenint en compte
els beneficis potencials de la cogeneració pel que fa a
l’estalvi d’energia primària, a l’eliminació de pèrdues a la
xarxa i a la reducció de les emissions, en particular de
gasos amb efecte hivernacle. Per tot això l’objectiu de la
Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del Consell,
d’11 de febrer de 2004, relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil al mercat
interior de l’energia i per la qual es modifica la Directiva
92/42/CEE, expressat en el seu article 1r, és incrementar
l’eficiència energètica i millorar la seguretat de proveïment mitjançant la creació d’un marc per al foment i desenvolupament de la cogeneració.
La retribució de l’energia generada per la cogeneració
es basa en els serveis que es presten al sistema, tant per
la seva condició de generació distribuïda com per la seva
major eficiència energètica, i s’introdueix, per primera
vegada, una retribució que és funció directa de l’estalvi
d’energia primària que excedeixi el que correspon al compliment dels requisits mínims.
Com a conseqüència de la derogació dels costos de
transició a la competència (CTC), efectuada pel Reial
decret llei 7/2006, de 23 de juny, va desaparèixer la prima
de certes instal·lacions de la categoria a) del Reial decret
436/2004, de 12 de març, abans de la data que es preveia
inicialment de 2010. Per pal·liar aquest greuge sobre les
instal·lacions amb una activitat que no estava directament
lligada a aquests costos, s’incrementa, des de l’entrada en
vigor del Reial decret llei esmentat i fins a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret, el valor de l’incentiu de les
instal·lacions esmentades, en la quantia de la prima suprimida, i la retribució total queda exactament igual a la
situació anterior a la modificació.
A més, es preveu que certes instal·lacions de tecnologies assimilables al règim especial però que a causa de la
seva elevada potència hagin d’estar incloses en el règim
ordinari, o bé, instal·lacions tèrmiques convencionals que
utilitzin biomassa o biogàs, puguin percebre una prima o
un complement, per fomentar la seva implantació, per la
seva contribució als objectius del règim especial.
D’altra banda, s’introdueixen sengles disposicions
addicionals relatives als mecanismes de repartiment de
despeses i costos i l’estimació dels costos de connexió
per a les instal·lacions del règim especial, necessàries per
a la incorporació al dret espanyol del contingut dels articles 7.4 i 7.5 de la Directiva 2001/77/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 2001, relativa a la
promoció de l’electricitat generada a partir de fonts
d’energia renovables al mercat interior de l’electricitat.
El Reial decret s’estructura sistemàticament en quatre
capítols. El capítol I defineix l’abast objectiu de la norma i
especifica les instal·lacions que tenen la consideració de
règim especial, les classifica en categories, grups i sub-
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grups; el capítol II regula el procediment per a la inclusió
d’una instal·lació de producció d’energia elèctrica en el
règim especial; el capítol III, els drets i obligacions dels
productors en règim especial, i el capítol IV, el règim econòmic.
Amb aquest Reial decret es pretén que l’any 2010 s’assoleixi l’objectiu indicatiu nacional que inclou la Directiva
2001/77/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de
setembre de 2001, relativa a la promoció de l’electricitat
generada a partir de fonts d’energia renovables al mercat
interior de l’electricitat, de manera que almenys el 29,4
per cent del consum brut d’electricitat el 2010 provingui
de fonts d’energia renovables.
D’acord amb el que preveu la disposició addicional
onzena, apartat tercer, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre,
del sector d’hidrocarburs, aquest Reial decret ha estat
sotmès a informe preceptiu de la Comissió Nacional
d’Energia.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del
dia 25 de maig de 2007,
D I S P O S O:
CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte.
Són objecte d’aquest Reial decret:
a) L’establiment d’un règim jurídic i econòmic de
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial que substitueix el Reial decret 436/2004, de 12 de
març, pel qual s’estableix la metodologia per a l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial per una nova regulació de l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial.
b) L’establiment d’un règim econòmic transitori per a
les instal·lacions incloses a les categories a), b), c) i d) del
Reial decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix
la metodologia per a l’actualització i sistematització del
règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
c) La determinació d’una prima que complementi el
règim retributiu de les instal·lacions amb potència superior a 50 MW, aplicable a les instal·lacions incloses a l’article 30.5 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i a les cogeneracions.
d) La determinació d’una prima que complementi el
règim retributiu de les instal·lacions de cocombustió de
biomassa i/o biogàs en centrals tèrmiques del règim ordinari, independentment de la seva potència, d’acord amb
el que estableix l’article 30.5 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. Es poden acollir al règim especial que estableix
aquest Reial decret les instal·lacions de producció d’energia elèctrica que preveu l’article 27.1 de la Llei 54/1997, de
27 de novembre.
Aquestes instal·lacions es classifiquen en les categories, grups i subgrups següents, en funció de les energies
primàries utilitzades, de les tecnologies de producció utilitzades i dels rendiments energètics obtinguts:
a) Categoria a): productors que utilitzin la cogeneració o altres formes de producció d’electricitat a partir
d’energies residuals.
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Es consideren productors cogeneradors les persones
físiques o jurídiques que duguin a terme les activitats destinades a la generació d’energia tèrmica útil i energia
elèctrica i/o mecànica mitjançant cogeneració, tant per al
seu propi ús com per a la venda total o parcial d’aquestes.
S’entén per energia elèctrica la producció en barres de
central o generació neta, d’acord amb els articles 16.7 i
30.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre.
S’entén per energia tèrmica útil la que es produeix en
un procés de cogeneració per satisfer, sense superar-la,
una demanda econòmicament justificable de calor i/o
refrigeració i que, per tant, seria satisfeta en condicions
de mercat mitjançant altres processos, si no es recorregués
a la cogeneració.
Aquesta categoria a) es classifica al seu torn en dos
grups:
1r Grup a.1 Instal·lacions que inclouen una central
de cogeneració sempre que suposin un alt rendiment
energètic i satisfacin els requisits que determina l’annex I.
El grup esmentat es divideix en quatre subgrups:
Subgrup a.1.1 Cogeneracions que utilitzen com a
combustible el gas natural, sempre que aquest suposi
almenys el 95 per cent de l’energia primària utilitzada, o
almenys el 65 per cent de l’energia primària utilitzada
quan la resta provingui de biomassa i/o biogàs en els termes que preveu l’annex II; i els percentatges de l’energia
primària utilitzada esmentats s’han de mesurar pel poder
calorífic inferior.
Subgrup a.1.2 Cogeneracions que utilitzen com a
combustible el gasoil, fuel o bé gasos liquats del petroli
(GLP), sempre que aquests suposin almenys el 95 per
cent de l’energia primària utilitzada, mesurada pel poder
calorífic inferior.
Subgrup a.1.3 Cogeneracions que utilitzen com a
combustible principal la biomassa i/o biogàs, en els termes que figuren a l’annex II, i sempre que aquests suposin almenys el 90 per cent de l’energia primària utilitzada,
mesurada pel poder calorífic inferior.
Subgrup a.1.4 La resta de cogeneracions que inclouen com a possibles combustibles gasos residuals de
refineria, coqueria, combustibles de procés, carbó i altres
que no es preveuen als subgrups anteriors.
2n Grup a.2 Instal·lacions que inclouen una central
que utilitza energies residuals procedents de qualsevol
instal·lació, màquina o procés industrial que no tinguin
per finalitat produir energia elèctrica i/o mecànica.
b) Categoria b): instal·lacions que utilitzen com a
energia primària alguna de les energies renovables no
consumibles, biomassa, o qualsevol tipus de biocarburant, sempre que el seu titular no realitzi activitats de
producció en el règim ordinari.
Aquesta categoria b) es classifica al seu torn en vuit
grups:
1r Grup b.1 Instal·lacions que utilitzen com a energia primària l’energia solar. Aquest grup es divideix en
dos subgrups:
Subgrup b.1.1 Instal·lacions que únicament utilitzen
la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica.
Subgrup b.1.2 Instal·lacions que utilitzen únicament
processos tèrmics per a la transformació de l’energia
solar, com a energia primària, en electricitat. En aquestes
instal·lacions es poden utilitzar equips que utilitzin un
combustible per al manteniment de la temperatura del
fluid transmissor de calor per compensar la falta d’irradiació solar que pugui afectar el lliurament previst d’energia. La generació elèctrica a partir d’aquest combustible
ha de ser inferior, en còmput anual, al 12 per cent de la
producció total d’electricitat si la instal·lació ven la seva
energia d’acord amb l’opció a) de l’article 24.1 d’aquest
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Reial decret. Aquest percentatge pot arribar a ser el 15 per
cent si la instal·lació ven la seva energia d’acord amb l’opció b) de l’article 24.1.
2n Grup b.2 Instal·lacions que únicament utilitzen
com a energia primària l’energia eòlica. Aquest grup es
divideix en dos subgrups:
Subgrup b.2.1 Instal·lacions eòliques ubicades a
terra.
Subgrup b.2.2 Instal·lacions eòliques ubicades al
mar territorial.
3r Grup b.3 Instal·lacions que únicament utilitzen
com a energia primària la geotèrmica, la de les onades, la
de les marees, la de les roques calentes i seques, la oceanotèrmica i l’energia dels corrents marins.
4t Grup b.4 Centrals hidroelèctriques amb una
potència instal·lada que no sigui superior a 10 MW.
5è Grup b.5 Centrals hidroelèctriques amb una
potència instal·lada que no sigui superior a 10 MW i no
sigui superior a 50 MW.
6è Grup b.6 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent de cultius energètics, de
residus de les activitats agrícoles o de jardineries, o residus d’aprofitaments forestals i altres operacions silvícoles
a les masses forestals i espais verds, en els termes que
figuren a l’annex II. Aquest grup es divideix en tres subgrups:
Subgrup b.6.1 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent de cultius energètics.
Subgrup b.6.2 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent de residus de les activitats agrícoles o de jardineries.
Subgrup b.6.3 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent de residus d’aprofitaments forestals i altres operacions silvícoles a les masses
forestals i espais verds.
7è Grup b.7 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent de fems, biocombustibles o biogàs procedent de la digestió anaeròbia de residus agrícoles i ramaders, de residus biodegradables
d’instal·lacions industrials o de fangs de depuració d’aigües residuals, així com el que es recupera en els abocadors controlats, en els termes que figuren a l’annex II.
Aquest grup es divideix en tres subgrups:
Subgrup b.7.1 Instal·lacions que utilitzen com a combustible principal el biogàs d’abocadors.
Subgrup b.7.2 Instal·lacions que utilitzen com a combustible principal el biogàs generat en digestores utilitzant algun dels residus següents: residus biodegradables
industrials, fangs de depuradora d’aigües urbanes o
industrials, residus sòlids urbans, residus ramaders, agrícoles i altres per als quals s’aplica el procés de digestió
anaeròbia, tant individualment com en codigestió.
Subgrup b.7.3 Instal·lacions que utilitzen com a combustible principal fems mitjançant combustió i biocombustibles líquids.
8è Grup b.8 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent d’instal·lacions industrials, en els termes que figuren a l’annex II. Aquest grup es
divideix en tres subgrups:
Subgrup b.8.1 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent d’instal·lacions industrials del sector agrícola.
Subgrup b.8.2 Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent d’instal·lacions industrials del sector forestal.
Subgrup b.8.3 Centrals que utilitzen com a combustible principal licors negres de la indústria paperera.
c) Categoria c): instal·lacions que utilitzen com a
energia primària residus amb valorització energètica que
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no estipula la categoria b). Aquesta categoria es divideix
en quatre grups:
1r Grup c.1 Centrals que utilitzen com a combustible principal residus sòlids urbans.
2n Grup c.2 Centrals que utilitzen com a combustible principal altres residus que no figuren anteriorment.
3r Grup c.3 Centrals que utilitzen com a combustible residus, sempre que aquests no suposin menys del 50
per cent de l’energia primària utilitzada, mesurada pel
poder calorífic inferior.
4t Grup c.4 Centrals que hagin estat acollides al
Reial decret 2366/1994, de 9 de desembre, i que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es trobin en explotació, quan utilitzin com a combustible productes de les
explotacions mineres de qualitats no comercials per a la
generació elèctrica, pel seu elevat contingut en sofre o
cendres, i sempre que el seu poder calorífic inferior sigui
inferior a 2.200 kcal/kg i que els residus representin més
del 25 per cent de l’energia primària utilitzada mesurada
pel poder calorífic inferior.
2. Als efectes de la categoria b) esmentada, s’entén
com a combustible principal el combustible que suposi,
com a mínim, el 90 per cent de l’energia primària utilitzada, mesurada pel poder calorífic inferior, excepte el que
s’estableix per al subgrup b.1.2 en el punt 1.b). Per a la
categoria c) el percentatge anterior ha de ser el 70 per
cent, excepte per a la c.3 i c.4.
3. S’admet la possibilitat d’hibridacions de diversos
combustibles i/o tecnologies, en els termes que estableix
l’article 23 d’aquest Reial decret.
Article 3. Potència de les instal·lacions.
1. La potència nominal és la que s’especifica a la
placa de característiques del grup motor o alternador,
segons s’apliqui, corregida per les condicions de mesura
següents, en cas que sigui procedent:
a) Càrrega: 100 per cent en les condicions nominals
del disseny.
b) Altitud: la de l’emplaçament de l’equip.
c) Temperatura ambient: 15°C.
d) Pèrdues de càrrega: admissió 150 mm c.d.a.; escapament 250 mm c.d.a.
e) Pèrdues per sollament i degradació: tres per cent.
2. Als efectes del límit de potència establert per acollir-se al règim especial o per determinar el règim econòmic que estableix el capítol IV, es considera que pertanyen
a una única instal·lació la potència de la qual és la suma
de les potències de les instal·lacions unitàries per a cada
un dels grups definits a l’article 2:
a) Categories a): instal·lacions que tinguin en comú
almenys un consumidor d’energia tèrmica útil o que
l’energia residual provingui del mateix procés industrial.
b) Categoria b): per a les instal·lacions del grup b.1
que no estiguin en l’àmbit d’aplicació del Reial decret
1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’installacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, i per als
grups b.2 i b.3, les que aboquin la seva energia a un
mateix transformador amb tensió de sortida igual a la de
la xarxa de distribució o transport a la qual s’han de connectar. Si diverses instal·lacions de producció utilitzen les
mateixes instal·lacions d’evacuació, la referència anterior
s’entén respecte al transformador anterior al que sigui
comú per a diverses instal·lacions de producció. En cas
que no ni hagi un transformador anterior, per a les installacions del subgrup b.1.1, es considera la suma de potències dels inversors treballant en paral·lel per a un mateix
titular i que aboquin la seva energia en el transformador
comú esmentat.
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Per a les instal·lacions dels grups b.4 i b.5, les que tinguin la mateixa cota altimètrica de presa i desguàs dins
d’una mateixa ubicació.
c) Per a la resta d’instal·lacions de les categories b) i
c), les que tinguin equips electromecànics propis.
3. Per a les categories a) i c), així com per als grups
b.6, b.7 i b.8, als efectes del que estableix el punt 2 anterior, no es considera la suma de les potències de dues
instal·lacions quan la inscripció definitiva de la segona es
produeixi almenys cinc anys després de la inscripció definitiva de la primera, i la potència total de la segona sigui
de nova instal·lació.
CAPÍTOL II
Procediments administratius per a la inclusió d’una
instal·lació de producció d’energia elèctrica en el règim
especial
SECCIÓ 1a
Article 4.

DISPOSICIONS GENERALS

Competències administratives.

1. L’autorització administrativa per a la construcció,
explotació, modificació substancial, transmissió i tancament de les instal·lacions de producció en règim especial
i el reconeixement de la condició d’instal·lació de producció acollida al règim esmentat correspon als òrgans de les
comunitats autònomes.
2. Correspon a l’Administració General de l’Estat, a
través de la Direcció General de Política Energètica i
Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, sense
perjudici de les competències que tinguin atribuïdes
altres departaments ministerials:
a) L’autorització administrativa per a la construcció,
explotació, modificació substancial, transmissió i tancament de les instal·lacions de producció en règim especial
i el reconeixement de la condició d’instal·lació de producció acollida al règim esmentat quan la comunitat autònoma on estigui ubicada la instal·lació no compti amb
competències en la matèria o quan les instal·lacions estiguin ubicades en més d’una comunitat autònoma.
b) L’autorització administrativa per a la construcció,
explotació, modificació substancial, transmissió i tancament de les instal·lacions la potència instal·lada de les
quals superi els 50 MW, o es trobin ubicades al mar, amb
la consulta prèvia en cada cas amb les comunitats autònomes afectades per la instal·lació.
c) La inscripció o nota d’intervenció, si s’escau, en el
Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica de les instal·lacions que regula aquest
Reial decret, així com la comunicació de la inscripció o
nota d’intervenció a la Comissió Nacional d’Energia, a
l’operador del sistema i, si s’escau, a l’operador del mercat.
3. S’entén per modificació substancial d’una installació preexistent les substitucions dels equips principals,
com les calderes, motors, turbines hidràuliques, de vapor,
eòliques o de gas, alternadors i transformadors, quan
s’acrediti que la inversió de la modificació parcial o global
que es realitza supera el 50 per cent de la inversió total de
la planta, valorada amb criteri de reposició. La modificació substancial dóna origen a una nova data de posada en
servei als efectes del capítol IV.
4. Les competències anteriors s’entenen sense perjudici d’altres que puguin correspondre a cada organisme
respecte a les instal·lacions subjectes a aquesta regulació.
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SECCIÓ 2a

Autorització d’instal·lacions.

El procediment per a l’atorgament d’autoritzacions
administratives per a la construcció, modificació, explotació, transmissió i tancament de les instal·lacions a què fa
referència aquest Reial decret, quan sigui competència de
l’Administració General de l’Estat, es regirà per les normes per les quals es regulen amb caràcter general les
instal·lacions de producció d’energia elèctrica, sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin
necessàries, d’acord amb altres disposicions que resultin
aplicables, que puguin ser prèvies a l’autorització d’installacions, com en el cas de la concessió d’aigües per a les
centrals hidroelèctriques.
Per a l’obtenció de l’autorització de la instal·lació, és
un requisit previ indispensable l’obtenció dels drets d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.
Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves
competències, poden desenvolupar procediments simplificats per a l’autorització d’instal·lacions quan aquestes
tinguin una potència instal·lada no superior a 100 kW.
Article 6. Requisits per a la inclusió d’una instal·lació en
el règim especial.
1. La condició d’instal·lació de producció acollida al
règim especial és atorgada per l’Administració competent
per a la seva autorització. Els titulars o explotadors de les
instal·lacions que pretenguin acollir-se a aquest règim
han de sol·licitar davant l’Administració competent la
seva inclusió en una de les categories, grup i, si s’escau,
subgrup als quals es refereix l’article 2.
2. Perquè una instal·lació de producció es pugui acollir al règim especial s’ha d’acreditar, a més del compliment dels requisits a què es refereix l’article 2, les principals característiques tècniques i de funcionament de la
instal·lació.
Així mateix, s’ha de realitzar una avaluació quantificada de l’energia elèctrica que serà transferida, si s’escau,
a la xarxa.
3. En el cas d’instal·lacions incloses en la categoria
a) de l’article 2.1, s’han d’acreditar les següents característiques de la instal·lació:
a) La potència màxima a lliurar amb el mínim consum compatible amb el procés.
b) La potència mínima a lliurar compatible amb el
procés associat al funcionament en règim normal.
c) La potència mínima a lliurar compatible amb les
condicions tècniques del grup generador, per als productors que no tinguin procés industrial.
d) El compliment dels requisits que es determinen a
l’annex I, segons correspongui, per a la categoria a), per a
la qual cosa s’ha d’elaborar un estudi energètic que ho
acrediti, justificant, si s’escau, la necessitat d’energia tèrmica útil produïda, d’acord amb la definició donada a
l’article 2, en els diferents règims d’explotació de la installació previstos.
A més d’això, el titular ha de presentar un procediment de mesura i registre de l’energia tèrmica útil, indicant els equips de mesura necessaris per a la seva correcta determinació.
4. En el cas d’instal·lacions híbrides, així com, si s’escau, les instal·lacions del subgrup a.1.3, s’ha de justificar
l’energia que es transfereix a la xarxa mitjançant el consum de cadascun dels combustibles, el seu poder calorífic, els consums propis associats a cada combustible i els
rendiments de conversió de l’energia tèrmica del combustible en energia elèctrica, així com la quantitat i procedència dels diferents combustibles primaris que s’hagin
d’utilitzar.

2571

PROCEDIMENT

Article 7. Presentació de la sol·licitud.
En el cas de les instal·lacions per a l’autorització de les
quals sigui competent l’Administració General de l’Estat,
la sol·licitud d’inclusió en el règim especial ha de ser presentada pel titular de la instal·lació o per qui el representi,
entenent per aquests el propietari, arrendatari, concessionari hidràulic o titular de qualsevol altre dret que el vinculi
amb l’explotació d’una instal·lació. Aquesta sol·licitud
s’ha d’acompanyar de la documentació acreditativa dels
requisits a què es refereix l’article anterior, així com d’una
memòria resum de l’entitat peticionària que ha de contenir:
a) Nom o raó social i domicili del peticionari.
b) Capital social i accionistes amb participació superior al cinc per cent, si s’escau, i participació d’aquests.
Relació d’empreses filials en què el titular tingui participació majoritària.
c) Les condicions d’eficiència energètica, tècniques i
de seguretat de la instal·lació per a la qual se sol·licita la
inclusió en el règim especial.
d) Relació d’altres instal·lacions acollides al règim
especial de les quals sigui titular.
e) Còpia del balanç i compte de resultats corresponent a l’últim exercici fiscal.
Article 8. Tramitació i resolució.
1. Quan els documents exigits als interessats ja estiguin en poder de qualsevol òrgan de l’Administració actuant, el sol·licitant es pot acollir al que estableix l’article
35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sempre que faci constar la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats o, si s’escau, emesos.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el
document, degudament justificada en l’expedient, l’òrgan
competent pot requerir al sol·licitant la seva presentació
o, quan no se’n tingui, l’acreditació per altres mitjans dels
requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a
la formulació de la proposta de resolució.
2. El procediment de tramitació de la sol·licitud s’ha
d’ajustar al que preveuen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i les seves normes
de desplegament.
3. La Direcció General de Política Energètica i Mines
ha de notificar la resolució expressa sobre la sol·licitud en
el termini de tres mesos. La falta de notificació de la resolució expressa en aquest termini té efectes desestimatoris, d’acord amb l’article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre. No obstant això, es pot interposar recurs d’alçada davant l’autoritat administrativa corresponent.
SECCIÓ 3a

REGISTRE D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ EN RÈGIM
ESPECIAL

Article 9. Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial.
1. Per al seguiment adequat del règim especial, i
específicament per a la gestió i el control de la percepció
de les tarifes regulades, les primes i complements, tant
pel que fa a la categoria, grup i subgrup, a la potència
instal·lada i, si s’escau, a la data de posada en servei com
a l’evolució de l’energia elèctrica produïda, l’energia
cedida a la xarxa, l’energia primària utilitzada, la calor útil
produïda i l’estalvi d’energia primària aconseguit, les
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instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim
especial s’han d’inscriure obligatòriament en la secció
segona del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a què es refereix l’article 21.4 de
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, que depèn del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. La secció segona
esmentada d’aquest Registre administratiu es denomina,
d’ara endavant, Registre administratiu d’instal·lacions de
producció en règim especial.
2. El procediment d’inscripció en aquest Registre
consta d’una fase d’inscripció prèvia i d’una fase d’inscripció definitiva.
Article 10. Coordinació amb les comunitats autònomes i
amb altres organismes.
1. Sense perjudici del que preveu l’article anterior,
les comunitats autònomes poden crear i gestionar els
registres territorials corresponents.
2. Per garantir la intercanviabilitat de les inscripcions
entre el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial i els registres autonòmics que es
puguin constituir, així com l’agilitat i homogeneïtat en la
tramesa de dades entre l’Administració General de l’Estat
i les comunitats autònomes, a l’annex III s’estableixen els
models d’inscripció prèvia i definitiva en el Registre.
D’acord amb aquests models, s’ha de realitzar la comunicació de dades per les comunitats autònomes per a la
nota d’intervenció de les inscripcions en el Registre que
depèn del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, així
com la transmissió a aquelles de les inscripcions que
afectin el seu àmbit territorial.
3. La Direcció General de Política Energètica i Mines
ha d’establir, en col·laboració amb les comunitats autònomes, un procediment telemàtic al qual s’han d’adherir els
òrgans competents d’aquestes per a la comunicació de
dades remeses per aquestes per a la nota d’intervenció de
les inscripcions en el Registre que depèn del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç. Igualment, la Direcció
General de Política Energètica i Mines ha de promoure la
utilització del procediment telemàtic esmentat en sentit
invers, per a la transmissió als òrgans competents de les
comunitats autònomes de les inscripcions que afectin el
seu àmbit territorial, així com la Comissió Nacional
d’Energia, a l’operador del sistema i a l’operador del mercat de les inscripcions en el Registre administratiu d’installacions en règim especial.
Article 11. Inscripció prèvia.
1. La sol·licitud d’inscripció prèvia s’ha d’adreçar a
l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma competent o, si s’escau, a la Direcció General de Política Energètica i Mines.
Quan resulti competent, la Direcció General de Política
Energètica i Mines ha de resoldre sobre la sol·licitud d’inscripció prèvia en un termini màxim d’un mes.
2. La sol·licitud d’inscripció prèvia s’ha d’acompanyar, almenys, de l’acta de posada en servei provisional
per a proves, el contracte tècnic amb l’empresa distribuïdora o, si s’escau, contracte tècnic d’accés a la xarxa de
transport, als quals es refereix l’article 16 d’aquest Reial
decret, així com de la documentació que hagi estat modificada respecte de la que es va presentar per a l’atorgament de la condició d’instal·lació acollida al règim especial.
3. Una vegada inscrita, la comunitat autònoma competent ha de traslladar a la Direcció General de Política
Energètica i Mines, en un termini màxim d’un mes, de la
inscripció de la instal·lació en el registre autonòmic per a
la nota d’intervenció de la inscripció prèvia en el Registre
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administratiu, acompanyat del model d’inscripció de l’annex III.
4. La formalització de la inscripció prèvia dóna lloc a
l’assignació d’un número d’identificació en el Registre,
que s’ha de comunicar a la Comissió Nacional d’Energia i
a la comunitat autònoma competent, amb l’objecte que
aquesta última procedeixi a la seva notificació a l’interessat. Aquesta notificació l`ha d’efectuar la Direcció General
de Política Energètica i Mines quan es tracti d’installacions per a l’autorització de les quals sigui competent
l’Administració General de l’Estat.
5. La formalització de la inscripció prèvia en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica en règim especial que depèn de la Direcció
General de Política Energètica i Mines, es considera requisit suficient per donar compliment al que preveu l’article
4.a) del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, i s’ha
de notificar a l’interessat.
Article 12. Inscripció definitiva.
1. La sol·licitud d’inscripció definitiva s’ha d’adreçar
a l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma competent o, si s’escau, a la Direcció General de Política Energètica i Mines, acompanyada de:
a) Document d’opció de venda de l’energia produïda
a què es refereix l’article 24.
b) Certificat emès per l’encarregat de la lectura que
acrediti el compliment del que disposa el Reglament de
punts de mesura dels consums i trànsits d’energia elèctrica, aprovat pel Reial decret 2018/1997, de 26 de desembre. Per a totes les instal·lacions corresponents a punts de
mesura tipus 3, l’encarregat de la lectura ha de ser el distribuïdor corresponent.
c) Informe de l’operador del sistema, o del gestor de
la xarxa de distribució, si s’escau, que acrediti el compliment adequat dels procediments d’accés i connexió i el
compliment dels requisits d’informació, tècnics i operatius establerts en els procediments d’operació, incloent
l’adscripció a un centre de control de generació amb els
requisits que estableix aquest Reial decret.
d) Acreditació del compliment dels requisits que exigeix l’article 4 del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s’organitza i regula el mercat de producció
d’energia elèctrica, per als subjectes del mercat de producció. En el cas que el titular d’una instal·lació que hagi
elegit l’opció a) de l’article 24.1 hagi de ser representat per
un representant en nom propi, ha de ser aquest últim qui
presenti l’acreditació que estableix aquest paràgraf.
e) En el cas d’instal·lacions híbrides, així com installacions del subgrup a.1.3, memòria justificativa que acrediti l’origen dels combustibles que s’hagin d’utilitzar i les
seves característiques, així com, si s’escau, els percentatges de participació de cada combustible i/o tecnologia a
cadascun dels grups i subgrups.
La sol·licitud d’inscripció definitiva es pot presentar
simultàniament amb la sol·licitud de l’acta de posada en
servei de la instal·lació.
2. En cas que la competència per a la resolució de la
sol·licitud correspongui a una comunitat autònoma,
aquesta, en el termini d’un mes, ha de comunicar la inscripció de la instal·lació en el registre autonòmic o, si
s’escau, les dades necessàries per a la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial a la Direcció General de Política
Energètica i Mines, segons el model d’inscripció de l’annex III, acompanyat de l’acta de posada en servei definitiva que defineix l’article 132 del Reial decret 1955/2000,
d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i
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procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica.
Quan sigui competent, la Direcció General de Política
Energètica i Mines ha de resoldre sobre la sol·licitud d’inscripció definitiva en un termini màxim d’un mes.
3. La Direcció General de Política Energètica i Mines
ha de comunicar la inscripció definitiva en aquest Registre, en la qual ha de constar el número d’identificació en
aquest, a l’operador del mercat, a l’operador del sistema,
a la Comissió Nacional d’Energia i a la comunitat autònoma que sigui competent. Per la seva part, l’òrgan competent d’aquesta ha de procedir a la seva notificació al
sol·licitant i a l’empresa distribuïdora. Aquesta notificació
ha de ser efectuada per la Direcció General de Política
Energètica i Mines quan es tracti d’instal·lacions per a
l’autorització de les quals sigui competent l’Administració
General de l’Estat.
4. La tramesa d’informació a què fa referència aquest
article s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment
esmentat a l’article 10.3 d’aquest Reial decret.
Article 13. Caducitat i cancel·lació de la inscripció prèvia.
La inscripció prèvia d’una instal·lació en el Registre
administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial que depèn de la Direcció General de Política Energètica i Mines es cancel·la si, transcorreguts tres mesos des
que va ser notificada a l’interessat, aquest no ha sol·licitat
la inscripció definitiva. No obstant això, aquesta cancellació no es produeix en cas que, segons el parer de l’Administració competent, hi hagi raons fonamentades perquè aquesta inscripció romangui en el Registre, la qual
cosa ha de comunicar, si s’escau, a la Direcció General de
Política Energètica i Mines i a la Comissió Nacional
d’Energia, expressant el termini durant el qual la vigència
de la inscripció s’ha de prorrogar.
Article 14. Efectes de la inscripció.
1. La condició d’instal·lació acollida al règim especial
té efectes des de la data de la resolució d’atorgament
d’aquesta condició emesa per l’autoritat competent. No
obstant això, la inscripció definitiva de la instal·lació en el
Registre administratiu d’instal·lacions de producció en
règim especial és un requisit necessari per a l’aplicació a
la instal·lació esmentada del règim econòmic que regula
aquest Reial decret, amb efectes des del primer dia del
mes següent a la data de l’acta de posada en marxa definitiva de la instal·lació.
En qualsevol cas, a partir d’aquest primer dia són aplicables, si s’escau, els complements i costos per desviaments que preveu el règim econòmic esmentat. Així
mateix, quan l’opció de venda elegida sigui la de l’article
24.1.b), s’ha d’aplicar, des del primer dia esmentat i fins
que s’accedeixi al mercat, la retribució resultant de l’article 24.1.a), amb els seus complements i costos per desviaments associats.
2. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior,
l’energia elèctrica que es pugui haver abocat a la xarxa
com a conseqüència d’un funcionament en proves previ a
l’acta de posada en marxa definitiva, i l’abocament després de la concessió de l’acta esmentada, fins al primer
dia del mes següent, ha de ser retribuïda amb un preu
equivalent al preu final horari del mercat.
El funcionament en proves s’ha d’haver autoritzat prèviament, i la seva durada no pot excedir els tres mesos.
El termini esmentat pot ser ampliat per l’autoritat
competent si la causa del retard és aliena al titular o
explotador de la instal·lació de producció.
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Article 15. Cancel·lació i revocació de la inscripció
definitiva.
La cancel·lació de la inscripció definitiva en el Registre
administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial és procedent en els casos següents:
a) Cessament de l’activitat com a instal·lació de producció en règim especial.
b) Revocació per l’òrgan competent del reconeixement d’instal·lació acollida al règim especial o revocació
de l’autorització de la instal·lació, d’acord amb la legislació aplicable.
L’Administració competent ha de comunicar la cancellació o revocació, així com qualsevol altra incidència de la
inscripció definitiva en el Registre, a l’empresa distribuïdora i a la Direcció General de Política Energètica i Mines
per a la seva nota d’intervenció en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial. Per la
seva banda, aquesta última ho ha de comunicar a la
Comissió Nacional d’Energia.
CAPÍTOL III
Drets i obligacions de les instal·lacions del règim especial
Article 16. Contractes amb les empreses de xarxa.
1. El titular de la instal·lació de producció acollida al
règim especial i l’empresa distribuïdora han de subscriure
un contracte tipus, segons el model establert per la Direcció General de Política Energètica i Mines, pel qual s’han
de regir les relacions tècniques entre tots dos.
En el contracte esmentat s’han de reflectir, com a
mínim, els aspectes següents:
a) Punts de connexió i mesura, indicant, almenys, les
característiques dels equips de control, connexió, seguretat i mesura.
b) Característiques qualitatives i quantitatives de
l’energia cedida i, si s’escau, de la consumida, especificant potència i previsions de producció, consum, generació neta, venda i, si s’escau, compra.
c) Causes de rescissió o modificació del contracte.
d) Condicions d’explotació de la interconnexió, així
com les circumstàncies en què es consideri la impossibilitat tècnica d’absorció dels excedents d’energia.
L’empresa distribuïdora té l’obligació de subscriure
aquest contracte, fins i tot encara que no es produeixi
generació neta en la instal·lació.
2. Addicionalment, en el cas de connexió a la xarxa
de transport, s’ha d’aplicar el que disposa l’article 58 del
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i s’ha de comunicar el contracte tècnic d’accés a la xarxa de transport a
l’operador del sistema i al gestor de la xarxa de transport.
Aquest contracte tècnic s’ha d’annexar al contracte
principal definit en l’apartat anterior.
La signatura d’aquests contractes amb els titulars de
xarxes requereix l’acreditació davant aquests de les autoritzacions administratives de les instal·lacions de generació, així com de les corresponents instal·lacions de connexió des d’aquestes fins al punt de connexió a la xarxa de
transport o distribució, necessàries per a la posada en
servei.
Article 17. Drets dels productors en règim especial.
Sense perjudici del que estableix l’article 30.2 de la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, els titulars d’installacions de producció acollides al règim especial tenen els
drets següents:

2574

Divendres 1 juny 2007

a) Connectar en paral·lel el seu grup o grups generadors a la xarxa de la companyia elèctrica distribuïdora o
de transport.
b) Transferir al sistema, a través de la companyia
elèctrica distribuïdora o de transport, la seva producció
neta d’energia elèctrica o energia venuda, sempre que
tècnicament sigui possible la seva absorció per la xarxa.
c) Percebre, per la venda, total o parcial, de la seva
energia elèctrica generada neta en qualsevol de les opcions que apareixen a l’article 24.1, la retribució que preveu
el règim econòmic d’aquest Reial decret. El dret a la percepció de la tarifa regulada o, si s’escau, prima està supeditat a la inscripció definitiva de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció en règim especial que
depèn de la Direcció General de Política Energètica i
Mines, amb anterioritat a la data límit que estableix l’article 22.
d) Vendre tota o part de la seva producció neta a través de línies directes.
e) Prioritat en l’accés i connexió a la xarxa elèctrica
en els termes que estableix l’annex XI d’aquest Reial
decret o les normes que el substitueixin.
Article 18. Obligacions dels productors en règim especial.
Sense perjudici del que estableix l’article 30.1 de la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, els titulars d’installacions de producció en règim especial tenen les
obligacions següents:
a) Lliurar i rebre l’energia en condicions tècniques
adequades, de forma que no es causin trastorns en el funcionament normal del sistema.
b) Per a les instal·lacions de generació de la categoria a) en el cas que es produeixi una cessió d’energia tèrmica produïda, és requisit per acollir-se a aquest règim
retributiu la formalització d’un o diversos contractes de
venda d’energia tèrmica, pel total de la calor útil de la
planta.
c) Inscriure’s en la secció segona del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica
a què es refereix l’article 21.4 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, que depèn del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquest
Reial decret.
d) Totes les instal·lacions de règim especial amb
potència superior a 10 MW han d’estar adscrites a un centre de control de generació, que ha d’actuar com a interlocutor amb l’operador del sistema, trametent-li la informació en temps real de les instal·lacions i fent que les seves
instruccions siguin executades per tal de garantir en tot
moment la fiabilitat del sistema elèctric.
L’obligació d’adscripció a un centre de control de
generació és condició necessària per a la percepció de la
tarifa o, si s’escau, prima que estableix aquest Reial
decret, o reials decrets anteriors vigents amb caràcter
transitori. Si l’opció de venda elegida és la venda a tarifa
regulada, l’incompliment d’aquesta obligació implica la
percepció d’un preu equivalent al preu final horari del
mercat, en lloc de la tarifa.
Els costos d’instal·lació i manteniment dels centres de
control de generació, inclosos la instal·lació i el manteniment de les línies de comunicació amb l’operador del
sistema, són per compte dels generadors en règim especial adscrits a aquests. La comunicació d’aquests centres
de control de generació amb l’operador del sistema s’ha
de fer d’acord amb els protocols i estàndards comunicats
per l’operador del sistema i aprovats per la Direcció General de Política Energètica i Mines.
Les condicions de funcionament dels centres de control, juntament amb les obligacions dels generadors en
règim especial, en relació amb aquests, són les que estableixen els procediments d’operació corresponents.
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e) Les instal·lacions eòliques estan obligades al compliment del que disposa el procediment d’operació P.O.
12.3 «Requisits de resposta davant de buits de tensió de
les instal·lacions eòliques», aprovat mitjançant Resolució
de 4 d’octubre de 2006 de la Secretaria General d’Energia.
A aquests efectes, la verificació del seu compliment s’ha
de regular en el procediment corresponent.
Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 de la disposició transitòria cinquena, aquesta obligació és condició
necessària per a la percepció de la tarifa o, si s’escau,
prima que estableix aquest Reial decret, o reials decrets
anteriors vigents amb caràcter transitori. Si l’opció de
venda elegida és la venda a tarifa regulada, l’incompliment d’aquesta obligació implica la percepció d’un preu
equivalent al preu final horari del mercat, en lloc de la
tarifa mateixa.
Article 19. Tramesa de documentació.
1. Els titulars o explotadors de les instal·lacions inscrites en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial han d’enviar a l’òrgan que va
autoritzar la instal·lació, durant el primer trimestre de
cada any, una memòria resum de l’any immediatament
anterior, d’acord amb el model que estableix l’annex IV.
En el cas de les instal·lacions que tinguin l’obligació
del compliment del rendiment elèctric equivalent s’ha de
remetre un certificat, d’una entitat reconeguda per l’Administració competent, acreditatiu del fet que es compleixen
les exigències mínimes de l’annex I, així com del valor
realment assolit de rendiment elèctric equivalent, i s’ha
de notificar qualsevol canvi produït en les dades aportades per a l’autorització de la instal·lació, per a la inclusió
en el règim especial o per a la inscripció en el Registre.
En el cas d’instal·lacions que utilitzin biomassa i/o biogàs considerat en els grups b.6, b.7 i b.8, de forma única,
en hibridació o cocombustió, han de remetre, a més, la
informació que es determini en el procediment de certificació corresponent, dins del sistema de certificació de
biomassa i biogàs, que ha de desenvolupar el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç. Així mateix, mentre no
s’hagi desenvolupat el sistema esmentat, d’acord amb la
disposició final quarta, els titulars o explotadors han de
remetre, adjunta a la memòria resum, una relació dels
tipus de combustible utilitzats, indicant la quantitat anual
emprada en tones i el PCI mitjà, en kcal/kg, de cadascun
d’aquests.
2. En el termini màxim d’un mes, comptat a partir de
la seva recepció, els òrgans competents de les comunitats
autònomes han de remetre la informació, incloses les
memòries resum anuals, a la Direcció General de Política
Energètica i Mines per a la seva nota d’intervenció en el
Registre, amb còpia a la Comissió Nacional d’Energia.
3. Per tal de procedir a l’elaboració de les estadístiques anuals relatives al compliment dels objectius nacionals inclosos en el Pla d’energies renovables 2005-2010 i
en l’Estratègia d’eficiència energètica a Espanya (E4), la
Direcció General de Política Energètica i Mines, al seu
torn, ha de remetre i posar a disposició de l’Institut per a
la Diversificació i Estalvi de l’Energia tota la informació a
què aquí es fa referència i que afecti les instal·lacions del
règim especial i les cogeneracions de més de 50 MW.
4. La documentació a què fa referència aquest article
s’ha de remetre pel procediment telemàtic esmentat a
l’article 10.3 d’aquest Reial decret.
Article 20. Cessió de l’energia elèctrica generada en
règim especial.
1. Les instal·lacions incloses en el règim especial
poden incorporar al sistema la totalitat de l’energia elèctrica neta produïda, entenent com a tal l’energia elèctrica
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bruta generada per la planta menys els consums propis
del sistema de generació d’energia elèctrica.
2. Per a les instal·lacions interconnectades amb la
xarxa elèctrica, és necessari un acord entre el titular i el
gestor de la xarxa corresponent, que s’ha de formalitzar
mitjançant un contracte on constin els aspectes a què fa
referència l’article 16.
3. Les instal·lacions de règim especial han de comptar amb els equips de mesura d’energia elèctrica necessaris que permetin la seva liquidació, facturació i control,
d’acord amb aquest Reial decret i el Reglament de punts
de mesura dels consums i trànsits d’energia elèctrica,
aprovat pel Reial decret 2018/1997, de 26 de desembre.
En cas que la mesura s’obtingui mitjançant una configuració que inclogui el còmput de pèrdues d’energia, el
titular i l’empresa distribuïdora han d’establir un acord
per quantificar les pèrdues esmentades. Aquest acord ha
de quedar reflectit en el contracte que han de subscriure
els dos subjectes, definit a l’article 16.
Quan diverses instal·lacions de producció en règim
especial comparteixin connexió, en absència d’acord
entre aquestes i amb el gestor de la xarxa autoritzat per
l’òrgan competent, l’energia mesurada s’ha d’assignar a
cada instal·lació, juntament amb la imputació de pèrdues
que correspongui, proporcionalment a les mesures individualitzades.
Article 21. Sistema d’informació del compliment de l’objectiu de potència per a cada tecnologia.
En el termini màxim de dos mesos des de la publicació d’aquest Reial decret, la Comissió Nacional d’Energia
ha d’establir un sistema d’informació a través de la seva
pàgina web, en el qual s’ha de determinar, en cada
moment i per a cada tecnologia, la potència total amb
inscripció definitiva en el Registre administratiu d’installacions de producció en règim especial, amb el grau
d’avanç respecte dels objectius de potència que estableixen els articles 35 al 42 d’aquest Reial decret i l’evolució
mensual, així com el termini estimat de compliment de
l’objectiu corresponent.
Article 22. Termini de manteniment de les tarifes i
primes regulades.
1. Una vegada s’assoleixi el 85 per cent de l’objectiu
de potència per a un grup o subgrup, establert en els articles 35 al 42 d’aquest Reial decret, s’ha d’establir, mitjançant resolució del secretari general d’Energia, el termini
màxim durant el qual les instal·lacions que s’inscriguin en
el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en
règim especial amb anterioritat a la data de finalització del
termini esmentat tindran dret a la prima o, si s’escau,
tarifa regulada que estableix aquest Reial decret per al
grup o subgrup esmentat, que no pot ser inferior a dotze
mesos.
Per a això la Comissió Nacional d’Energia ha de proposar a la Secretaria General d’Energia una data límit,
tenint en compte l’anàlisi de les dades reflectides pel sistema d’informació a què fa referència l’article 21 i tenint
en compte la velocitat d’implantació de noves installacions i la durada mitjana de l’execució de l’obra per a un
projecte tipus d’una tecnologia.
2. Les instal·lacions que s’inscriguin de forma definitiva en el Registre administratiu de producció en règim
especial que depèn del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç amb posterioritat a la data de finalització establerta per a la seva tecnologia, han de percebre per l’energia venuda, si han elegit l’opció a) de l’article 24.1, una
remuneració equivalent al preu final horari del mercat de
producció, i si han elegit l’opció b), el preu de venda de
l’electricitat és el preu que resulti al mercat organitzat o el
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preu lliurement negociat pel titular o el representant de la
instal·lació, complementat, si s’escau, pels complements
del mercat que li siguin d’aplicació.
Sense perjudici d’això, aquestes instal·lacions han de
ser tingudes en compte a l’hora de fixar els nous objectius
de potència per al Pla d’energies renovables 2011-2020.
Article 23. Instal·lacions híbrides.
1. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per hibridació la generació d’energia elèctrica en una instal·lació,
utilitzant combustibles i/o tecnologies dels grups o subgrups següents: b.1.2, b.6, b.7, b.8 i c.4, d’acord amb els
tipus i les condicions establerts en l’apartat 2 següent.
2. Només s’admeten les instal·lacions híbrides
d’acord amb les definicions següents:
i. Hibridació tipus 1: aquella que incorpori 2 o més
dels combustibles principals indicats per als grups b.6,
b.7, b.8 i c4 i que en el seu conjunt suposin en el còmput
anual, com a mínim, el 90 per cent de l’energia primària
utilitzada mesurada pels seus poders calorífics inferiors.
ii. Hibridació tipus 2: aquella instal·lació del subgrup
b.1.2 que, addicionalment, incorpori 1 o més dels combustibles principals indicats per als grups b.6, b.7 i b.8. La
generació elèctrica a partir d’aquests combustibles ha de
ser inferior, en el còmput anual, al 50 per cent de la producció total d’electricitat. Quan a més dels combustibles
principals indicats per als grups b.6, b.7 i b.8 la instal·lació
utilitzi un altre combustible primari per als usos que figuren a l’article 2.1.b, la generació elèctrica a partir d’aquest
no pot superar, en el còmput anual, el percentatge del 10
per cent, mesurat pel seu poder calorífic inferior.
3. Per al cas d’hibridació tipus 1, la inscripció en el
Registre s’ha de fer en els grups o subgrups que correspongui atenent el percentatge de participació de cadascun d’aquests, sense perjudici de la percepció de la retribució que li correspongui en funció de la contribució real
mensual de cadascun dels grups o subgrups. Llevat que
es tracti d’una cogeneració, cas en el qual la instal·lació
s’ha d’inscriure en el subgrup a.1.3. Per al cas d’hibridació
tipus 2, la inscripció s’ha de realitzar en el grup b.1.2.
4. En el cas d’utilització d’un combustible dels previstos en aquest article, però que no hagi estat previst a la
inscripció de la instal·lació en el Registre, el titular
d’aquesta ho ha de comunicar a l’òrgan competent,
adjuntant una justificació de l’origen dels combustibles
no previstos i les seves característiques, així com els percentatges de participació de cada combustible i/o tecnologia a cadascun dels grups i subgrups.
5. Únicament és aplicable la hibridació entre els
grups i subgrups que especifica aquest article en el cas
que el titular de la instal·lació mantingui un registre documental suficient que permeti determinar de manera fefaent i inequívoca l’energia elèctrica produïda atribuïble a
cadascun dels combustibles i tecnologies dels grups i
subgrups especificats.
6. L’incompliment del registre documental referit en
l’apartat anterior o el frau en els percentatges d’hibridació
retribuïts són causa suficient per a la revocació del dret a
l’aplicació del règim econòmic que regula aquest Reial
decret i, si s’escau, a la incoació del procediment sancionador corresponent. Si s’ha elegit l’opció de venda
d’energia a tarifa regulada, la suspensió referida implica
la percepció d’un preu equivalent al preu final horari del
mercat, en lloc de la tarifa mateixa, sense perjudici de
l’obligació, si s’escau, d’abonar el cost dels desviaments
en què incorri.
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CAPÍTOL IV
Règim econòmic
SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS
Article 24. Mecanismes de retribució de l’energia elèctrica
produïda en règim especial.
1. Per vendre, totalment o parcialment, la seva producció neta d’energia elèctrica, els titulars d’instal·lacions
als quals sigui d’aplicació aquest Reial decret han d’elegir
una de les opcions següents:
a) Cedir l’electricitat al sistema a través de la xarxa de
transport o distribució, i percebre’n una tarifa regulada,
única per a tots els períodes de programació, expressada
en cèntims d’euro per quilowatt-hora.
b) Vendre l’electricitat al mercat de producció d’energia elèctrica. En aquest cas, el preu de venda de l’electricitat és el preu que resulti al mercat organitzat o el preu lliurement negociat pel titular o el representant de la
instal·lació, complementat, si s’escau, per una prima en
cèntims d’euro per quilowatt-hora.
2. En tots dos casos, el titular de la instal·lació ha
d’observar les normes que conté la secció 2a d’aquest capítol IV, i li són d’aplicació, a més, la legislació, normativa i
reglamentació específica del mercat elèctric.
3. D’acord amb l’article 17.d), el titular d’una installació de règim especial pot vendre, a més, part de la seva
energia a través d’una línia directa, sense que a aquesta
energia li sigui d’aplicació el règim econòmic que regula
aquest Reial decret.
4. Els titulars d’instal·lacions als quals sigui d’aplicació aquest Reial decret poden elegir, per períodes no inferiors a un any, l’opció de venda de la seva energia que més
els convingui, i ho han de comunicar a l’empresa distribuïdora i a la Direcció General de Política Energètica i Mines,
amb una antelació mínima d’un mes, referit a la data del
canvi d’opció. Aquesta data ha de ser el primer dia del primer mes en què el canvi d’opció hagi de ser efectiu, i ha de
quedar referida explícitament en la comunicació.
5. La Direcció General de Política Energètica i Mines
ha de prendre nota de l’opció elegida, i dels canvis que es
produeixin en la inscripció del Registre administratiu
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, i ho ha de
comunicar a la Comissió Nacional d’Energia i, si s’escau,
als operadors del sistema i del mercat, als efectes de liquidació de les energies.
Article 25. Tarifa regulada.
La tarifa regulada a què es refereix l’article 24.1.a) consisteix en una quantitat fixa, única per a tots els períodes
de programació, que determinen, en funció de la categoria,
grup i subgrup a què pertany la instal·lació, així com de la
seva potència instal·lada i, si s’escau, antiguitat des de la
data de posada en servei, els articles 35 al 42 d’aquest Reial
decret.
Article 26. Discriminació horària.
1. Les instal·lacions de la categoria a) i els grups b.4,
b.5, b.6, b.7 i b.8 que hagin elegit l’opció a) de l’article 24.1
es poden acollir, amb caràcter voluntari, al règim de discriminació horària de dos períodes següent:
Hivern

Estiu

Punta

Vall

Punta

Vall

11-21 h

21-24 h i 0-11 h

12-22 h

22-24 h i 0-12 h
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Els canvis d’horari d’hivern a estiu o viceversa han de
coincidir amb la data de canvi oficial d’hora.
2. La tarifa regulada que s’ha de percebre en aquest
cas s’ha de calcular com el producte de la tarifa que li correspongui pel seu grup, subgrup, antiguitat i rang de
potència multiplicada per 1,0462 per al període punta i
0,9670 per al període vall.
3. El titular d’una instal·lació que vulgui acollir-se al
règim esmentat ho pot fer per períodes no inferiors a un
any, i ho ha de comunicar a l’empresa distribuïdora i a la
Direcció General de Política Energètica i Mines, amb una
antelació mínima d’un mes, referit a la data del canvi
d’opció. Aquesta data ha de ser el primer dia del primer
mes en què el canvi d’opció hagi de ser efectiu, i ha de
quedar referida explícitament en la comunicació.
4. L’acolliment al règim de discriminació horària que
regula aquest article es pot efectuar conjuntament amb
l’elecció de venda que regula l’article 24.4 d’aquest Reial
decret. En cas de no realitzar-se de forma conjunta, el titular de la instal·lació no pot canviar a l’opció de venda de
l’article 24.1.b) fins que no hagi romàs acollit a aquest
règim de discriminació horària durant almenys un any.
Article 27. Prima.
1. La prima a què es refereix l’article 24.1.b) consisteix en una quantitat addicional al preu que resulti al mercat organitzat o el preu lliurement negociat pel titular o el
representant de la instal·lació.
2. Per a certs tipus d’instal·lacions pertanyents a la
categoria b), s’estableix una prima variable, en funció del
preu del mercat de referència.
Per a aquestes, s’estableix una prima de referència i
uns límits superior i inferior per a la suma del preu del
mercat de referència i la prima de referència. Per al cas de
venda d’energia a través del sistema d’ofertes gestionat
per l’operador de mercat, així com per als contractes d’adquisició entre els titulars de les instal·lacions i els comercialitzadors l’energia dels quals es ven en el sistema
d’ofertes, el preu del mercat de referència és el preu
horari del mercat diari. Per a la resta de possibilitats que
preveu l’opció b) de l’article 24.1, el preu del mercat de
referència és el preu que resulti d’acord amb l’aplicació
del sistema de subhastes que regula l’Ordre ITC/400/2007,
de 26 de febrer, per la qual es regulen els contractes bilaterals que signin les empreses distribuïdores per al subministrament a tarifa en el territori peninsular.
La prima a percebre a cada hora es calcula de la
manera següent:
i. Per a valors del preu del mercat de referència més
la prima de referència compresos entre el límit superior i
inferior establerts per a un determinat grup i subgrup, el
valor a percebre és la prima de referència per a aquest
grup o subgrup en aquesta hora.
ii. Per a valors del preu del mercat de referència més
la prima de referència inferiors o iguals al límit inferior, el
valor de la prima a percebre és la diferència entre el límit
inferior i el preu horari del mercat diari en aquesta hora.
iii. Per a valors del preu del mercat de referència
compresos entre el límit superior menys la prima de referència i el límit superior, el valor de la prima a percebre és
la diferència entre el límit superior i el preu del mercat de
referència en aquesta hora.
iv. Per a valors del preu del mercat de referència
superiors o iguals al límit superior, el valor de la prima a
percebre és zero en aquesta hora.
3. La prima o, quan correspongui, prima de referència, així com els límits superior i inferior, els determinen,
en funció de la categoria, grup i subgrup a què pertany la
instal·lació, així com de la seva potència instal·lada i, si
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s’escau, antiguitat des de la data de posada en servei, els
articles 35 al 42 d’aquest Reial decret.
Article 28. Complement per eficiència.
1. Les instal·lacions del règim especial a les quals
sigui exigible el compliment del rendiment elèctric equivalentl, i les cogeneracions amb potència instal·lada de
més de 50 MW i de menys de 100 MW, o igual, que acreditin en qualsevol cas un rendiment elèctric equivalent
superior al mínim per tipus de tecnologia i combustible
segons recull l’annex I d’aquest Reial decret, han de percebre un complement per eficiència, aplicable únicament
sobre l’energia cedida al sistema a través de la xarxa de
transport o distribució, basat en un estalvi d’energia primària incremental, la quantia del qual es determina de la
manera següent:
Complement per eficiència = 1,1 x (1/REEmínim –1/REEi) x Cmp
REEmínim: rendiment elèctric equivalent mínim exigit
que apareix en la taula de l’annex I.
REEi: rendiment elèctric equivalent acreditat per la
instal·lació, en l’any considerat i calculat segons l’annex I.
Cmp: cost unitari de la primera matèria del gas natural
(en c€/kWhPCS) publicat periòdicament pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per mitjà de l’Ordre en la qual
s’estableixen, entre d’altres, les tarifes de venda de gas
natural i gasos manufacturats per canalització per a subministraments a pressió igual o de menys de 4 bar.
2. Aquest complement per més eficiència ha de ser
retribuït a la instal·lació independentment de l’opció de
venda elegida a l’article 24.1 d’aquest Reial decret.
Article 29.

Complement per energia reactiva.

1. Totes les instal·lacions acollides al règim especial,
en virtut de l’aplicació d’aquest Reial decret, independentment de l’opció de venda elegida a l’article 24.1, han de
rebre un complement per energia reactiva pel manteniment d’uns determinats valors de factor de potència.
Aquest complement es fixa com un percentatge, en funció del factor de potència amb què es lliuri l’energia del
valor de 7,8441 c€/kWh, que es revisa anualment. Aquest
percentatge l’estableix l’annex V d’aquest Reial decret.
2. Les instal·lacions del règim especial la potència
instal·lada de les quals sigui igual o superior a 10 MW
poden rebre instruccions d’aquest per a la modificació
temporal del valor mantingut. En cas de compliment
d’aquestes instruccions de l’operador del sistema, s’ha
d’aplicar la bonificació màxima prevista a l’annex V per al
període en què estigui, i en cas d’incompliment d’aquestes instruccions, s’ha d’aplicar la penalització màxima
prevista en el mateix annex per al període esmentat.
L’operador del sistema pot incorporar en les instruccions esmentades les propostes rebudes dels gestors de
la xarxa de distribució, i pot delegar en aquests la transmissió d’instruccions als generadors connectats a les
seves xarxes.
3. Sense perjudici d’això, les instal·lacions que optin
per vendre la seva energia al mercat, segons l’article
24.1.b), i compleixin els requisits per ser proveïdor del
servei de control de tensions de la xarxa de transport
poden renunciar al complement per energia reactiva que
estableix aquest article, i poden participar voluntàriament
en el procediment d’operació de control de tensió vigent,
aplicant els seus mecanismes de retribució.
Article 30. Liquidació de tarifes regulades, primes i complements.
1. Les instal·lacions que hagin elegit l’opció a) de
l’article 24.1 han de liquidar amb la Comissió Nacional
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d’Energia, o bé directament o bé a través del seu representant, la quantia corresponent a la diferència entre
l’energia neta efectivament produïda, valorada al preu de
la tarifa regulada que li correspongui, i la liquidació realitzada per l’operador del mercat i l’operador del sistema,
així com els complements corresponents, sense perjudici
del que estableix l’article 34 d’aquest Reial decret.
2. Les instal·lacions que hagin elegit l’opció b) de
l’article 24.1 han de rebre de la Comissió Nacional d’Energia, o bé directament o bé a través del seu representant,
la quantia corresponent a les primes i complements que li
siguin d’aplicació.
3. Els pagaments corresponents als conceptes que
estableixen els paràgrafs 1 i 2 anteriors poden ser gestionats a través d’un tercer amb l’autorització prèvia per part
de la Secretaria General d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que ha de ser independent de les
activitats de generació i distribució i designat d’acord
amb la legislació de contractes de les administracions
públiques.
4. Els imports corresponents a aquests conceptes els
ha de sotmetre al procés de liquidació corresponent la
Comissió Nacional d’Energia, d’acord amb el que estableix el Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel
qual s’organitza i regula el procediment de liquidació dels
costos de transport, distribució i comercialització a tarifa,
dels costos permanents del sistema i dels costos de diversificació i seguretat de proveïment.
SECCIÓ 2a

PARTICIPACIÓ EN EL MERCAT ELÈCTRIC

Article 31. Participació en el mercat.
1. Les instal·lacions que hagin elegit l’opció a) de
l’article 24.1 han d’efectuar la venda de la seva energia a
través del sistema d’ofertes gestionat per l’operador del
mercat, als efectes de la quantificació dels desviaments
d’energia, i si s’escau, liquidació del cost d’aquests, o bé
directament o a través del seu representant. Per a això,
han de realitzar ofertes de venda d’energia a preu zero al
mercat diari, i si s’escau, ofertes a l’intradiari, d’acord
amb les regles del mercat vigents.
2. Per a les instal·lacions a què fa referència l’article
34.2, l’oferta de venda s’ha de fer d’acord amb la millor
previsió possible, amb les dades disponibles o, si no n’hi
ha, d’acord amb els perfils de producció que recull l’annex XII d’aquest Reial decret.
3. L’operador del sistema ha de liquidar tant el cost
dels desviaments com el dèficit de desviaments corresponent a les instal·lacions que estan exemptes de desviaments, d’acord amb els procediments d’operació corresponents.
4. Amb caràcter mensual, l’operador del mercat i
l’operador del sistema han de remetre a la Comissió
Nacional d’Energia la informació relativa a la liquidació
realitzada a les instal·lacions que hagin optat per vendre
la seva energia d’acord amb l’opció a) de l’article 24.1.
5. Les instal·lacions que hagin elegit l’opció b) de
l’article 24.1 poden vendre la seva energia bé directament
o bé indirectament mitjançant la representació tant al
mercat d’ofertes com en la signatura de contractes bilaterals o en la negociació a termini.
6. El representant pot ser agent del mercat en què
hagi de negociar l’energia del seu representat, per a la
qual cosa ha de complir amb els requisits i procediments
establerts per a això.
Si el subjecte a qui representa és agent del mercat
diari de producció no és necessari que el representant
s’acrediti com a tal.
7. El representant pot presentar les ofertes pel conjunt de les instal·lacions de règim especial a les quals
representa, agrupades en una o diverses unitats d’oferta,
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sense perjudici de l’obligació de desagregar per unitats
de producció les ofertes casades.
8. Els operadors dominants del sector elèctric, determinats per la Comissió Nacional de l’Energia, així com les
persones jurídiques participades per algun d’aquests,
només poden actuar com a representants de les installacions de producció en règim especial de les quals tinguin una participació directa o indirecta superior al 50 per
cent. Aquesta limitació ha de ser aplicada, igualment, als
contractes d’adquisició d’energia signats entre els comercialitzadors de l’operador dominant i les seves installacions de règim especial. S’entén que una empresa està
participada per una altra quan es compleixin els criteris
que estableix l’article 185 de la Llei de societats anònimes.
9. Els titulars d’instal·lacions de producció en règim
ordinari que no pertanyin als operadors dominants, així
com les persones jurídiques participades per algun
d’aquests, o terceres societats que exerceixin la representació d’instal·lacions de producció, poden actuar com a
representants d’instal·lacions de producció en règim
especial, amb la separació adequada d’activitats per
compte propi i compte aliè, i fins a un límit màxim del 5
per cent de quota conjunta de participació del grup de
societats en l’oferta del mercat de producció. Aquestes
característiques i limitació han de ser aplicades, igualment, als contractes d’adquisició d’energia signats entre
els comercialitzadors no pertanyents als operadors dominants i les instal·lacions de règim especial. S’entén que
una empresa està participada per una altra quan es compleixin els criteris que estableix l’article 185 de la Llei de
societats anònimes.
10. La Comissió Nacional d’Energia és responsable
d’incoar els procediments sancionadors corresponents en
cas d’incompliment del que preveuen els apartats anteriors.
Article 32. Requisits per participar en el mercat.
Per adquirir la condició de subjecte del mercat de producció, el titular de la instal·lació o qui el representi ha de complir
les condicions que estableix el Reial decret 2019/1997, de 26
de desembre, pel qual s’organitza i regula el mercat de
producció d’energia elèctrica. Una vegada adquirida la
condició esmentada, o quan se’n produeixi qualsevol
modificació, l’operador del sistema ho ha de comunicar
en el termini de dues setmanes a la Direcció General de
Política Energètica i Mines i a la Comissió Nacional
d’Energia.
Article 33. Participació en els serveis d’ajust del sistema.
1. Les instal·lacions objecte d’aquest Reial decret
que hagin elegit l’opció b) de l’article 24.1 poden participar en els mercats associats als serveis d’ajust del sistema
de caràcter potestatiu tenint en compte que:

Suplement núm. 19

a) El valor mínim de les ofertes per a la participació
en aquests serveis d’ajust del sistema és de 10 MW, i
poden assolir aquest valor com a oferta agregada de
diverses instal·lacions.
b) Poden participar totes les instal·lacions de règim
especial llevat de les no gestionables, amb l’autorització
prèvia mitjançant una resolució de la Direcció General de
Política Energètica i Mines i una habilitació de l’operador
del sistema.
2. En cas que el programa de producció d’una installació de règim especial sigui modificat per algun dels
serveis d’ajust del sistema, aquesta modificació del programa merita els drets de cobrament i/o obligacions de
pagament corresponents a la provisió del servei, i la
instal·lació ha d’obtenir, en tot cas, el dret a la percepció
de la prima i els complements corresponents per l’energia
abocada de forma efectiva a la xarxa.
En aquest cas, l’operador del sistema ha de comunicar
al distribuïdor corresponent, a l’operador del mercat i a la
Comissió Nacional d’Energia l’import meritat per aquest
servei, així com l’energia cedida.
3. Les instal·lacions que tinguin l’obligació de complir un rendiment elèctric equivalent determinat, quan es
programin per restriccions tècniques han de ser eximides
del requisit del compliment d’aquest rendiment durant el
període corresponent a la programació esmentada.
4. La Secretaria General d’Energia ha d’establir, mitjançant una resolució, un procediment tecnicoeconòmic
en el qual s’ha de fixar el tractament de les instal·lacions
de cogeneració per a la solució de situacions de congestió
del sistema.
Article 34.

Càlcul i liquidació del cost dels desviaments.

1. A les instal·lacions que hagin elegit l’opció a) de
l’article 24.1, els repercutirà el cost de desviament fixat al
mercat organitzat per cada període de programació.
El cost del desviament, a cada hora, ha de repercutir
sobre la diferència, en valor absolut, entre la producció
real i la previsió.
2. Estan exemptes del pagament del cost dels desviaments les instal·lacions que havent elegit l’opció a) de
l’article 24.1 no tinguin obligació de disposar d’equip de
mesura horària, d’acord amb el Reglament de punts de
mesura dels consums i trànsits d’energia elèctrica, aprovat pel Reial decret 2018/1997, de 26 de desembre.
SECCIÓ 3a

TARIFES I PRIMES

Article 35. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria a): cogeneració o altres a partir d’energies residuals.
1. Les tarifes i primes corresponents a les installacions de la categoria a) són les que preveu la taula 1
següent:
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2. Les piles de combustible perceben una retribució
igual a la de les instal·lacions del subgrup a.1.1 de no més
de 0,5 MW de potència instal·lada.
3. Quan l’aprofitament de la calor útil es realitzi amb el
propòsit indistint d’utilització com a calor o fred per a la climatització d’edificis, s’ha d’atendre el que estableix l’annex IX
per considerar un període de temps diferent d’un any i per
calcular la retribució per l’energia que li correspongui.

4. Per a les instal·lacions de la categoria a.1.3 la
retribució és la corresponent a la dels grups b.6, b.7 i
b.8, incrementada amb els percentatges que disposa la
taula 2 següent, sempre que es compleixi el rendiment
elèctric equivalent exigit, d’acord amb l’annex I, sense
perjudici del que estableix la secció 5a del capítol IV
d’aquest Reial decret.
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Taula 2
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5. Als efectes del que estableixen els articles 17.c) i 22, es fixa com a objectiu de potència instal·lada de referència per
a la categoria a) el valor de 9215 MW, sense perjudici del que disposa l’article 44.
Article 36. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria b).
Les tarifes i primes corresponents a les instal·lacions de la categoria b) són les que preveu la taula 3 següent.
Es preveu, per a alguns subgrups, una retribució diferent per als primers anys des de la seva posada en servei.
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Taula 3
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Article 37. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria b), grup b.1: energia solar.
Sense perjudici del que estableix l’article 36 anterior
per a les instal·lacions del grup b.1 i del que disposa l’article 44, als efectes del que estableixen els articles 17.c) i 22,
es fixa com a objectiu de potència instal·lada de referència per al subgrup b.1.1 el valor de 371 MW, i per al subgrup b.1.2, 500 MW.
Article 38. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria b), grup b.2: energia eòlica.
Sense perjudici del que estableix l’article 36 anterior,
per a les instal·lacions del grup b.2:
1. Per a les instal·lacions del subgrup b.2.2, la prima
màxima de referència a efectes del procediment de concurrència que es reguli per a l’atorgament de reserva de
zona per a instal·lacions eòliques al mar territorial és de
8,43 c€kWh, i el límit superior, 16,40 c€/kWh.
2. Als efectes del que estableixen els articles 17.c) i
22, es fixa com a objectiu de potència instal·lada de referència per a la tecnologia eòlica el valor de 20.155 MW,
sense perjudici del que disposa l’article 44.
Article 39. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria b), grup b.3: geotèrmica, de les onades, de les
marees, de les roques calentes i seques, oceanogràfica, i dels corrents marins.
Sense perjudici del que estableix l’article 36 anterior,
per a les instal·lacions del grup b.3 es pot determinar el
dret a la percepció d’una tarifa o prima, específica per a
cada instal·lació, durant els primers quinze anys des de la
seva posada en servei.
El càlcul d’aquesta prima per a cada instal·lació es fa a
través de les dades obtingudes en el model de sol·licitud
de l’annex VII.

Article 40. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria b), grups b.4 i b.5: energia hidroelèctrica.
Sense perjudici del que estableix l’article 36 anterior per a les instal·lacions dels grups b.4 i b.5 i del que
disposa l’article 44, als efectes del que estableixen els
articles 17.c) i 22, es fixa com a objectiu de potència
instal·lada de referència per a la tecnologia hidroelèctrica de potència de menys de 10 MW, o igual, el valor
de 2.400 MW.
Article 41. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria b), grups b.6, b.7 i b.8: biomassa i biogàs.
Sense perjudici del que estableix l’article 36 anterior
per a les instal·lacions dels grups b.6, b.7 i b.8 i del que
disposa l’article 44, als efectes del que estableixen els articles 17.c) i 22, es fixa com a objectiu de potència installada de referència per a instal·lacions que utilitzin com a
combustible els recollits per als grups b.6 i b.8 el valor de
1.317 MW, i per a les dels combustibles del grup b.7, 250
MW. En aquests casos, no es consideren, dins dels objectius de potència instal·lada de referència, les potències
equivalents de biomassa o biogàs en instal·lacions de cocombustió.
Article 42. Tarifes i primes per a instal·lacions de la categoria c): residus.
1. Les tarifes i primes corresponents a les installacions de la categoria c) són les que preveu la taula 4
següent
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Taula 4
Grup

c.1 ……………………
c.2 ……………………
c.3 ……………………
c.4 ……………………

Tarifa regulada
–
c€/kWh

Prima de referència
–
c€/kWh

5,36
5,36
3,83
5,20

2,30
2,30
2,30
1,74

2. Als efectes del que estableixen els articles 17.c) i
22, es fixa com a objectiu de potència instal·lada de referència per al grup c.1 el valor de 350 MW, sense perjudici
del que disposa l’article 44.
Article 43. Tarifes i primes per a les instal·lacions híbrides considerades a l’article 23.
Les primes o tarifes aplicables a l’electricitat abocada
a la xarxa, en les instal·lacions híbrides, s’han de valorar
segons l’energia primària aportada a través de cadascuna
de les tecnologies i/o combustibles, d’acord amb el que
estableix l’annex X.
Article 44. Actualització i revisió de tarifes, primes i complements.
1. Les tarifes i primes dels subgrups a.1.1 i a.1.2 s’han
d’actualitzar trimestralment en funció de les variacions
dels valors de referència dels índexs de preus de combustibles que defineixen l’annex VI i l’índex nacional de preus
al consum (d’ara endavant IPC) en aquest mateix període.
Aquesta actualització s’ha de fer seguint el procediment
que recull l’annex VII d’aquest Reial decret.
Les instal·lacions dels subgrups a.1.1 i a.1.2 que hagin
complert deu anys d’explotació tenen una correcció per
antiguitat en l’actualització corresponent als anys posteriors, d’acord amb el que estableix l’annex VII, apartat c).
No obstant això, la instal·lació que quan entri en vigor
aquest Reial decret ja estigui en explotació no ha d’experimentar la correcció per antiguitat esmentada fins que no
faci quinze anys de la data de posada en servei o bé fins
passats deu anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret, el que passi abans.
Per als subgrups a.2 i a.1.4 les retribucions s’han d’actualitzar anualment en funció de l’evolució de l’IPC i del
preu del carbó, respectivament, segons l’annex VII esmentat.
Els imports de tarifes, primes, complements i límits
inferior i superior del preu horari del mercat que defineix
aquest Reial decret, per a la categoria b) i el subgrup a.1.3,
s’han d’actualitzar anualment prenent com a referència
l’increment de l’IPC menys el valor que estableix la disposició addicional primera d’aquest Reial decret.
Les tarifes i primes per a les instal·lacions dels grups
c.1, c.2 i c.3 s’han de mantenir durant un període de
quinze anys des de la posada en servei de la instal·lació, i
s’han d’actualitzar, les corresponents als grups c.1 i c.3,
anualment prenent com a referència l’IPC, i les corresponents al grup c.2, de la mateixa manera que les cogeneracions del grup a.1.2 del rang de potència entre 10 i 25 MW
que utilitzin com a combustible fuel. Per a les installacions del grup c.4, les tarifes i primes s’han d’actualitzar
anualment, atenent l’increment de l’IPC, així com l’evolució del mercat d’electricitat i del preu del carbó en els
mercats internacionals.
2. Els imports de tarifes, primes, complements i
límits inferior i superior del preu horari del mercat que
resultin de qualsevol de les actualitzacions que preveu el
punt anterior són aplicables a la totalitat d’instal·lacions
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de cada grup, amb independència de la data de posada en
servei de la instal·lació.
3. Durant l’any 2010, en vista del resultat dels informes de seguiment sobre el grau de compliment del Pla
d’energies renovables (PER) 2005-2010 i de l’Estratègia
d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya (E4), així com
dels nous objectius que s’incloguin en el següent Pla
d’energies renovables per al període 2011-2020, es procedirà a la revisió de les tarifes, primes, complements i
límits inferior i superior que defineix aquest Reial decret,
atenent els costos associats a cadascuna d’aquestes tecnologies, el grau de participació del règim especial en la
cobertura de la demanda i la seva incidència en la gestió
tècnica i econòmica del sistema, garantint sempre unes
taxes de rendibilitat raonables amb referència al cost del
diner en el mercat de capitals. Cada quatre anys, a partir
de llavors, es realitzarà una nova revisió mantenint els
criteris anteriors.
Les revisions de la tarifa regulada i dels límits superior
i inferior a què es refereix aquest apartat no han d’afectar
les instal·lacions l’acta de posada en servei de les quals
s’hagi atorgat abans de l’1 de gener del segon any posterior a l’any en què s’hagi efectuat la revisió.
4. S’habilita la Comissió Nacional d’Energia per establir, mitjançant una circular, la definició de les tecnologies
i instal·lacions tipus, així com per recopilar informació de
les inversions, costos, ingressos i altres paràmetres de les
diferents instal·lacions reals que configuren les tecnologies tipus.
SECCIÓ 4a

INSTAL·LACIONS QUE NOMÉS PODEN OPTAR PER VENDRE
LA SEVA ENERGIA ELÈCTRICA AL MERCAT

Article 45. Instal·lacions amb potència superior a 50 MW.
1. Les instal·lacions amb potència elèctrica installada superior a 50 MW que descriu l’article 30.5 de la Llei
54/1997, de 27 de novembre, estan obligades a negociar
lliurement al mercat la seva producció neta d’electricitat.
2. Les instal·lacions de tecnologies anàlogues a les
de la categoria b), llevat de les hidroelèctriques, de potència instal·lada més gran de 50 MW tenen dret a percebre
una prima, aplicada a l’electricitat venuda al mercat, igual
a la d’una instal·lació de 50 MW del mateix grup i subgrup
i, si s’escau, mateix combustible i mateixa antiguitat des
de la data de posada en servei, determinats a l’article 36,
multiplicada pel següent coeficient:
0,8 –[ (Pot –50) / 50) x 0,6 ], per a les instal·lacions fins
a 100 MW, o
0,2 x Pot, per a la resta,
on Pot és la potència de la instal·lació, en MW, i on són
d’aplicació els límits inferior i superior que preveu l’article
esmentat, multiplicats pel mateix coeficient, en cada cas.
3. Les instal·lacions de tecnologia anàlogues a les de
la categoria c), d’una potència instal·lada superior a 50
MW i no superior a 100 MW, tenen dret a percebre una
prima, aplicada a l’electricitat venuda al mercat, igual a la
prima d’una instal·lació de 50 MW del mateix grup i combustible, determinada a l’article 42, multiplicada pel
següent coeficient:
2 * [ 1 –(Pot / 100) ]
on Pot és la potència de la instal·lació, en MW.
4. Les cogeneracions de potència instal·lada superior a 50 MW i no superior a 100 MW, sempre que compleixin el requisit mínim quant a assoliment del rendiment
elèctric equivalent que determina l’annex I, tenen dret a
percebre una prima, aplicada a l’electricitat venuda al
mercat, igual a la prima d’una instal·lació de 50 MW del
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mateix grup, subgrup i combustible, determinada a l’article 35, multiplicada pel següent coeficient:
2 * [ 1 –(Pot / 100) ]
on Pot és la potència de la instal·lació, en MW.
5. Les cogeneracions de potència instal·lada de més
de 50 MW i menys de 100 MW, o igual, tenen igualment
dret a percebre el complement per eficiència que defineix
l’article 25 d’aquest Reial decret.
6. Als efectes del que preveu aquest article, els titulars de les instal·lacions han de presentar una sol·licitud
davant la Direcció General de Política Energètica i Mines,
en els termes que estableix el capítol II d’aquest Reial
decret per a les instal·lacions del règim especial.
7. Les instal·lacions a què fa referència aquest article
han d’estar inscrites en la secció primera del Registre
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb una anotació al marge que indiqui la particularitat que preveuen els paràgrafs anteriors.
Article 46. Instal·lacions de cocombustió de biomassa i/
o biogàs en centrals tèrmiques del règim ordinari.
1. Sense perjudici del que estableix la disposició
transitòria vuitena, les instal·lacions tèrmiques de règim
ordinari poden utilitzar com a combustible addicional biomassa i/o biogàs dels que es consideren per als grups b.6
i b.7 en els termes que figuren a l’annex II.
Mitjançant un acord del Consell de Ministres, amb la
consulta prèvia amb les comunitats autònomes, es pot
determinar el dret a la percepció d’una prima, específica
per a cada instal·lació, durant els primers quinze anys des
de la seva posada en servei.
El càlcul d’aquesta prima per a cada instal·lació s’ha
de realitzar a través de les dades obtingudes en el model
de sol·licitud de l’annex VIII.
La prima només s’ha d’aplicar a la part proporcional
d’energia elèctrica produïda atribuïble a la biomassa i/o
biogàs sobre el total de l’energia produïda per la installació, sobre la base de l’energia primària.
2. Totes aquestes instal·lacions han d’estar inscrites
en la secció primera del Registre administratiu d’installacions de producció d’energia elèctrica, amb una anotació al marge que indiqui la particularitat que preveu
l’apartat anterior.
Article 47. Instal·lacions que estiguin sotmeses al
règim que preveu el Reial decret 1538/1987, d’11 de
desembre.
El ministre d’Indústria Turisme i Comerç pot determinar el dret a la percepció d’una prima, per a la instal·lació,
de potència igual o inferior a 10 MW, que a l’entrada en
vigor de la Llei del sector elèctric referida hagi estat sotmesa al règim que preveu el Reial decret 1538/1987, d’11
de desembre, pel qual es determina la tarifa elèctrica de
les empreses gestores del servei, quan hi realitzi una
inversió suficient per tal d’augmentar la capacitat de producció d’energia elèctrica.
Per a això, el titular de la instal·lació ha d’adreçar una
sol·licitud a la Direcció General de Política Energètica i
Mines del Ministeri d’Indústria i Turisme, adjuntant un
projecte tecnicoeconòmic que justifiqui les millores que
s’han de dur a terme i la seva viabilitat, i aquesta ha de
formular una proposta de resolució, amb l’informe previ
de la Comissió Nacional d’Energia, atorgant, si s’escau, el
dret a la percepció d’una prima, i la seva quantia.
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EXIGÈNCIA DE RENDIMENT DE LES COGENERACIONS

Article 48. Compliment del rendiment elèctric equivalent
per a les cogeneracions.
1. Qualsevol instal·lació de cogeneració a la qual
s’exigeixi el compliment del que estableix l’annex I
d’aquest Reial decret ha de calcular i acreditar a finals
d’any el rendiment elèctric equivalent real assolit per la
seva instal·lació. Per a això, a més, ha d’acreditar i justificar la calor útil produïda per la planta i aprofitada efectivament per la instal·lació consumidora d’aquest.
2. D’altra banda, el titular de la instal·lació ha d’efectuar una autoliquidació anual que inclogui el càlcul del
complement per eficiència, que defineix l’article 28
d’aquest Reial decret,
En el cas de l’ús de la calor útil en climatització, el titular ha d’efectuar les autoliquidacions que es determinin,
d’acord amb l’apartat 3 de l’article 35 i l’annex IX.
3. El titular de la instal·lació és responsable de presentar i acreditar davant l’Administració competent el full
de liquidació econòmica corresponent amb els següents
conceptes recollits:
a) Energia elèctrica en barres de central (E) o generació neta total de la instal·lació, així com la generació bruta
d’electricitat, mesurada en borns de generador.
b) Combustible o combustibles utilitzats (quantitat i
PCI; Q).
c) Calor útil (V) econòmicament justificable, procedent de la cogeneració, mesurada i aplicada al client o al
seu consumidor, acompanyat d’una memòria tècnica justificativa del seu ús, especificant, a més, el mecanisme
proposat i empleat per realitzar la mesura de la calor útil
esmentada.
d) Consum energètic tèrmic associat, per unitat de
producte acabat i fabricat pel client d’energia tèrmica.
Aquesta acreditació ha de ser realitzada per una entitat
reconeguda per l’Administració competent.
Article 49. Comunicació de la suspensió del règim
econòmic.
1. Les instal·lacions a les quals s’exigeixi el compliment d’un rendiment elèctric equivalent mínim segons
l’annex I, llevat de les instal·lacions del subgrup a.1.3,
poden comunicar la suspensió del règim econòmic associat a la seva condició d’instal·lació acollida al règim especial de forma temporal. En cas d’haver elegit l’opció de
venda d’energia a tarifa regulada, la retribució a percebre
ha de ser, durant aquest període, un preu equivalent al
preu final horari del mercat, en lloc de la tarifa mateixa,
sense perjudici, si s’escau, del compliment del que estableix l’article 34 d’aquest Reial decret.
Les instal·lacions del grup a.1.3 poden comunicar la
suspensió del règim econòmic associat a aquest grup, de
forma temporal. En aquest cas, han de percebre, durant el
període, la retribució corresponent a la de les installacions dels grups b.6, b.7 o b.8, d’acord amb el combustible utilitzat.
2. En qualsevol cas, la comunicació a què fa referència el paràgraf 1 anterior s’ha de remetre a l’organisme
competent de la comunitat autònoma, indicant la data
d’aplicació i durada total del període suspensiu esmentat.
Així mateix, s’ha de remetre una còpia d’aquesta comunicació a la Direcció General de Política Energètica i a la
Comissió Nacional d’Energia.
3. El període suspensiu només es pot gaudir una
vegada per any i correspon a un termini temporal mínim
d’un mes i màxim de sis mesos, durant el qual no s’exigeix el compliment del rendiment elèctric equivalent.
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4. No és aplicable l’obligació de comunicació a què
fa referència l’apartat 1 anterior a les instal·lacions que
esmenta l’article 35.3.
Article 50. Penalització per incompliment del rendiment
elèctric equivalent.
1. A les instal·lacions no incloses en el subgrup a.1.3
que en un any no hagin pogut complir el rendiment elèctric equivalent exigit d’acord amb l’annex I d’aquest Reial
decret i que no hagin efectuat la comunicació a què fa
referència l’article 49, els és aplicable, durant aquest any,
el règim retributiu que preveu aquest Reial decret o
decrets anteriors vigents amb caràcter transitori, aplicat a
l’electricitat que, d’acord amb els valors reals i certificats
de calor útil en l’any esmentat, hagi complert amb el rendiment elèctric equivalent exigit.
La diferència entre l’electricitat generada neta en l’any
esmentat i la que hagi complert amb el rendiment elèctric
equivalent exigit no ha de rebre prima, en cas d’acollir-se
a l’opció de venda a mercat, o bé ha de ser retribuïda amb
un preu equivalent al preu final horari del mercat, en cas
d’acollir-se a l’opció de venda a tarifa regulada.
2. A les instal·lacions del subgrup a.1.3 que un any
determinat no hagin pogut complir el rendiment elèctric
equivalent exigit d’acord amb l’annex I d’aquest Reial
decret i que no hagin efectuat la comunicació a què fa
referència l’article 49, els és aplicable, durant aquest any,
el règim retributiu que preveu aquest Reial decret per a
les instal·lacions del grup b.6, b.7 o b.8, en funció del combustible utilitzat.
3. L’incompliment a què fan referència els apartats
primer i segon es pot produir una sola vegada al llarg de
la vida útil de la planta. En cas de produir-se un segon
incompliment, queda revocat el dret a l’aplicació del
règim econòmic que regula aquest Reial decret o reials
decrets anteriors vigents amb caràcter transitori, i es pot
incoar, si s’escau, el procediment sancionador corresponent. En cas d’haver elegit l’opció de venda d’energia a
tarifa regulada, la retribució a percebre ha de ser un preu
equivalent al preu final horari del mercat, en lloc de la
tarifa mateixa.
La suspensió del règim econòmic per raó de l’incompliment del rendiment elèctric equivalent ha de quedar
reflectida amb una anotació al marge en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial,
que indiqui aquesta particularitat.
4. Les instal·lacions de cogeneració que després que
es dugui a terme una inspecció no puguin acreditar el
compliment dels valors comunicats en el càlcul del rendiment elèctric equivalent de la seva instal·lació s’han de
sotmetre a l’expedient sancionador que incoï el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç.
Article 51. Inspecció de les cogeneracions.
1. L’Administració General de l’Estat, a través de la
Comissió Nacional de l’Energia, i en col·laboració amb els
òrgans competents de les comunitats autònomes corresponents, ha de realitzar inspeccions periòdiques i aleatòries al llarg de l’any en curs sobre les instal·lacions de
cogeneració objecte del compliment del requisit del rendiment elèctric equivalent anual que defineix l’annex I,
seguint els criteris d’elecció i indicacions que la Secretaria
General de l’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç imposi en cada cas, i el nombre total d’inspeccions efectuades anualment s’ha d’ajustar a un mínim del
10 per cent del total d’instal·lacions de cogeneració existents, que representin almenys el 10 per cent de la potència instal·lada dins del subgrup corresponent.
2. Per dur a terme aquestes inspeccions, la Comissió
Nacional d’Energia es pot servir d’una entitat reconeguda
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per l’Administració General de l’Estat. Les inspeccions
esmentades s’han d’estendre a la verificació dels processos i condicions tècniques i de confort que donin lloc a la
demanda de calor útil, de conformitat amb la definició de
l’article 2.a) d’aquest Reial decret.
Disposició addicional primera. Valor que s’ha de
detreure de l’IPC per a les actualitzacions a què fa referència aquest Reial decret.
El valor de referència fixat per a la detracció de l’IPC al
qual fa referència aquest Reial decret per a les actualitzacions d’alguns valors establerts és de vint-i-cinc punts
bàsics fins al 31 de desembre de 2012 i de cinquanta punts
bàsics a partir de llavors.
Disposició addicional segona. Garantia de potència.
Tenen dret al cobrament d’una retribució per garantia
de potència, si s’escau, les instal·lacions acollides al
règim especial que hagin optat per vendre la seva energia
lliurement al mercat, d’acord amb l’article 24.1.b), llevat
de les instal·lacions que utilitzin una energia primària no
gestionable.
Pel que fa a la retribució per garantia de potència, a
aquestes instal·lacions els és aplicable la mateixa legislació, normativa i reglamentació, i en les mateixes condicions, que als productors d’energia elèctrica en règim ordinari.
Disposició addicional tercera. Instal·lacions de potència
igual o inferior a 50 MW no incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret.
Les instal·lacions de potència igual o inferior a 50 MW
no incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret
que pertanyin a empreses vinculades amb empreses distribuïdores a les quals es refereix la disposició transitòria
onzena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, poden lliurar la seva energia a l’empresa distribuïdora esmentada
fins que finalitzi el període transitori que preveu la disposició transitòria cinquena, i facturar-la al preu final horari
del mercat de producció d’energia elèctrica en cada període de programació. Una vegada finalitzi aquest període
transitori, han de vendre la seva energia de la mateixa
manera que les instal·lacions de règim especial que hagin
elegit l’opció a) de l’article 24.1 d’aquest Reial decret, i
percebre per la seva energia el preu final horari del mercat de producció d’energia elèctrica en cada període de
programació.
Disposició addicional quarta. Instal·lacions acollides a la
disposició transitòria primera o disposició transitòria
segona del Reial decret 436/2004, de 12 de març.
Les instal·lacions que a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret estiguin acollides a la disposició transitòria
primera o disposició transitòria segona del Reial decret
436/2004, de 12 de març, queden automàticament compreses en la categoria, grup i subgrup que els correspongui del nou Reial decret en funció de la tecnologia i combustible utilitzats, i mantenen la seva inscripció.
Disposició addicional cinquena. Modificació de l’incentiu per a certes instal·lacions de la categoria a) que
defineix el Reial decret 436/2004, de 12 de març.
Des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 7/2006,
de 23 de juny, esmentat, i fins a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, es modifica la quantia dels incentius que
regula el Reial decret 436/2004, de 12 de març, per a les
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instal·lacions: del subgrup a.1.1 de més de 10 MW i no
més de 25 MW de potència instal·lada, quedant establert
en 1,9147 c€/kWh durant els primers quinze anys des de la
seva posada en marxa i en 1,5318 c€/kWh a partir de llavors; per a les del subgrup a.1.2 de més de 10 MW i no
més de 25 MW de potència instal·lada, quedant establert
en 1,1488 c€/kWh, i per a les del grup a.2 de més de 10
MW i no més de 25 MW de potència instal·lada, quedant
establert en 0,7658 c€/kWh durant els primers deu anys
des de la seva posada en marxa i en 1,1488 c€/kWh a partir de llavors.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha
de prendre nota d’aquesta millora en la inscripció del
Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica, i l’ha de comunicar a la Comissió Nacional d’Energia, als efectes de liquidació de les energies, i
a l’operador del sistema, als efectes de la seva consideració als efectes de control de producció quan això sigui
d’aplicació per preservar la seguretat del sistema.
Aquest complement l’ha de facturar i liquidar la
Comissió Nacional d’Energia d’acord amb el que estableix l’article 27.

Disposició addicional sisena. Instal·lacions de potència
instal·lada més gran de 50 MW i no superior a 100 MW
del Reial decret 436/2004, de 12 de març.

Disposició addicional vuitena. Accés i connexió a la
xarxa.

1. Les instal·lacions de potència instal·lada més gran
de 50 MW i no superior a 100 MW que s’hagin acollit a la
disposició transitòria primera del Reial decret 436/2004,
de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a
l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat i producció d’energia elèctrica en règim
especial, tenen dret al cobrament per energia reactiva que
regula l’article 29 d’aquest Reial decret.
2. De les instal·lacions que preveu el paràgraf 1, les
que utilitzin com a energia primària residus amb valorització energètica han de percebre una prima per la seva
energia venuda al mercat d’1,9147 c€/kWh, que s’ha d’actualitzar anualment amb l’increment de l’IPC, durant un
període màxim de quinze anys des de la seva posada en
servei.
3. Igualment, de les instal·lacions que preveu el
paràgraf 1, les que utilitzin la cogeneració amb gas natural, sempre que aquest suposi almenys el 95 per cent de
l’energia primària utilitzada, mesurada pel poder calorífic
inferior, i sempre que compleixin els requisits que determina l’annex, han de percebre una prima per la seva energia venuda al mercat d’1,9147 c€/kWh, que s’ha d’actualitzar anualment amb el mateix increment que els sigui
d’aplicació a les instal·lacions de la categoria a.1.2
d’aquest Reial decret, durant un període màxim de quinze
anys des de la seva posada en servei.
Disposició addicional setena. Complement per continuïtat de subministrament enfront de buits de tensió.
Les instal·lacions eòliques que, amb anterioritat a l’1
de gener de 2008, disposin d’inscripció definitiva en el
Registre administratiu d’instal·lacions de producció en
règim especial, que depèn del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, tenen dret a percebre un complement
específic, una vegada que comptin amb els equips tècnics
necessaris per contribuir a la continuïtat de subministrament enfront de buits de tensió, segons estableixen els
procediments d’operació corresponents, i als quals es
refereix l’article 18.e), durant un període màxim de cinc
anys, que es podrà estendre com a màxim fins al 31 de
desembre de 2013.
Independentment de l’opció de venda elegida a l’article 24.1 d’aquest Reial decret, aquest complement té el
valor de 0,38 cent€/kWh. Aquest valor s’ha de revisar anualment, d’acord amb l’increment de l’IPC menys el valor
que estableix la disposició addicional primera d’aquest
Reial decret.
Aquest complement és aplicable únicament a les
instal·lacions eòliques que acreditin davant l’empresa distribuïdora i davant la Direcció General de Política Energètica i Mines un certificat d’una entitat autoritzada pel
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que demostri el
compliment dels requisits tècnics exigits, d’acord amb el
procediment de verificació corresponent.

Mentre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç no
estableixi noves normes tècniques per a la connexió a la
xarxa elèctrica de les instal·lacions sotmeses a aquest
Reial decret, pel que fa a accés i connexió i sense perjudici
de l’existència d’altres referències en la normativa vigent,
s’ha d’atendre el que estipula l’annex XI.
Disposició addicional novena. Pla d’energies renovables
2011-2020.
Durant l’any 2008 s’ha d’iniciar l’estudi d’un nou Pla
d’energies renovables per a la seva aplicació en el període
2011-2020. La fixació de nous objectius per a cada àrea
renovable i, si s’escau, limitacions de capacitat s’ha de
dur a terme d’acord amb l’evolució de la demanda energètica nacional, el desenvolupament de la xarxa elèctrica
per permetre la màxima integració en el sistema en condicions de seguretat de subministrament. Els nous objectius que s’estableixin s’han de considerar en la revisió del
règim retributiu per al règim especial que es preveu per a
finals de l’any 2010.
Disposició addicional desena. Facturació de l’energia
excedentària de les instal·lacions de cogeneració a
què es refereix la disposició transitòria 8a 2a de la Llei
54/1997, de 27 de novembre.
La facturació de l’energia excedentària incorporada al
sistema per les instal·lacions de cogeneració a què es
refereix la disposició transitòria 8a 2a de la Llei 54/1997, de
27 de novembre, durant la vigència d’aquesta disposició
transitòria, ha de correspondre amb la que s’efectua a
l’empresa distribuïdora, sobre la base de la configuració
elèctrica de la seva interconnexió entre el productor-consumidor i la xarxa, d’acord amb el que estableixi en el seu
moment l’òrgan competent en les autoritzacions de les
instal·lacions.
Disposició addicional onzena. Procediment d’informació
per a les instal·lacions hidràuliques d’una conca hidrogràfica.
Tots els titulars d’instal·lacions de producció hidroelèctrica pertanyents a una mateixa conca hidrogràfica, quan la
gestió de la seva producció estigui condicionada per un
flux hidràulic comú, han de seguir el procediment d’informació que s’estableixi per resolució del director general de
Política Energètica i Mines, entre aquests i amb la confederació hidrogràfica corresponent, per tal de minimitzar la
gestió dels desviaments en la seva producció.
Disposició addicional dotzena. Règim especial en els
sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars.
En els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars
(SEIE) s’han d’aplicar els procediments d’operació que
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estableixen aquests sistemes, i les referències d’accés al
mercat s’han d’entendre com a accés al despatx tècnic
d’energia d’acord amb les condicions i requisits que estableix el Reial decret 1747/2003, de 19 de desembre, pel
qual es regulen els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars, i la normativa que el desplega.
Disposició addicional tretzena. Mecanismes de repartiment de despeses i costos.
Abans que transcorri un any des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret, els operadors de les xarxes de
transport i distribució han d’elevar al Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç una proposta dels mecanismes tipus
per al repartiment de despeses i costos a aplicar als productors de règim especial, o als de les mateixes tecnologies del règim ordinari beneficiaris, com a conseqüència
de l’execució d’instal·lacions de connexió i reforç o modificació de xarxa requerits per assignar-los capacitat d’accés a la xarxa.
Aquests mecanismes han de ser objectius, transparents i no discriminatoris, i han de tenir en compte tots els
costos i beneficis derivats de la connexió dels productors
esmentats a la xarxa, aportats a l’operador i al propietari
de la xarxa de transport i distribució, al productor o productors que es connecten inicialment, i als posteriors que
ho puguin fer. Els mecanismes tipus de repartiment de
despeses i costos poden preveure diferents tipus de connexió i han de considerar totes les repercussions derivades de la potència i energia aportades per la nova installació de producció i els costos i beneficis de les diverses
tecnologies de fonts d’energia renovables i generació distribuïda utilitzats. Han d’atendre, almenys, els següents
conceptes:
a) Nivell de tensió i freqüència.
b) Configuració de la xarxa.
c) Potència màxima a lliurar i demandar.
d) Distribució del consum.
e) Capacitat actual de la xarxa receptora.
f) Influència en el règim de pèrdues a la xarxa receptora.
g) Regulació de tensió.
h) Regulació de potència / freqüència.
i) Resolució de restriccions tècniques.
j) Distribució temporal de l’ús de la xarxa pels diversos agents.
k) Repercussió en l’explotació i gestió de xarxa.
l) Qualitat de subministrament.
m) Qualitat de producte.
n) Seguretat i fiabilitat.
o) Costos i beneficis de la tecnologia de generació
utilitzada.
Disposició addicional catorzena. Estimació dels costos
de connexió.
Els titulars de les xarxes de transport i distribució han
de facilitar en tot cas al sol·licitant de punt de connexió
per a una instal·lació de producció d’energia elèctrica del
règim especial o de la mateixa tecnologia del règim ordinari, amb criteris de mercat, una estimació completa i
detallada dels costos derivats de la connexió, que inclogui, si s’escau, el reforç i modificació de la xarxa.
Disposició transitòria primera. Instal·lacions acollides a
les categories a), b) i c) del Reial decret 436/2004, de 12
de març.
1. Les instal·lacions acollides a les categories a), b) i
c) de l’article 2 del Reial decret 436/2004, de 12 de març,
que comptin amb una acta de posada en servei definitiva,
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anterior a l’1 de gener de 2008, es poden mantenir en el
període transitori que recull el paràgraf següent. Per a
això han d’elegir, abans de l’1 de gener de 2009, una de
les dues opcions de venda d’energia elèctrica que preveu
l’article 22.1 del Reial decret 436/2004, de 12 de març,
sense possibilitat de canvi d’opció. En el cas que l’opció
elegida sigui l’opció a) de l’article 22.1 esmentat, aquest
règim transitori és aplicable per a la resta de la vida de la
instal·lació. En cas de no comunicar un canvi d’opció,
aquesta es converteix en permanent a partir de la data
esmentada.
A les instal·lacions a què fa referència el paràgraf
anterior que hagin elegit l’opció a) de l’article 22.1, no els
són aplicables les tarifes que regula aquest Reial decret.
Les que hagin elegit l’opció b) de l’article 22.1 poden mantenir els valors de les primes i incentius que estableix el
Reial decret 436/2004, de 12 de març, en lloc dels que disposa aquest Reial decret, fins al 31 de desembre de 2012.
Aquestes instal·lacions han d’estar inscrites amb una
anotació al marge, que indiqui la particularitat d’estar
acollides a una disposició transitòria, derivada del Reial
decret 436/2004, de 12 de març.
La liquidació dels incentius s’ha de fer d’acord amb el
que estableix per a les primes l’article 30 d’aquest Reial
decret.
2. A qualsevol ampliació d’una d’aquestes installacions li és aplicable el que estableix, amb caràcter general, aquest Reial decret. A aquests efectes, l’energia associada a l’ampliació ha de ser la part d’energia elèctrica
proporcional a la potència de l’ampliació davant de la
potència total de la instal·lació una vegada ampliada, i les
referides a la potència ho han de ser per la potència total
esmentada una vegada efectuada l’ampliació.
3. No obstant això, aquestes instal·lacions poden
optar per acollir-se plenament a aquest Reial decret,
abans de l’1 de gener de 2009, mitjançant una comunicació expressa a la Direcció General de Política Energètica i
Mines, sol·licitant, si s’escau, la corresponent modificació
de la seva inscripció en funció de les categories, grups i
subgrups als quals es refereix l’article 2.1.
En el cas d’acolliment ple a aquest Reial decret abans
de l’1 de gener de 2008, es pot elegir una opció de venda
diferent d’entre les que preveu l’article 24.1 d’aquest Reial
decret sense haver romàs un termini mínim en l’opció
esmentada.
Una vegada acollides a aquest Reial decret, les installacions no poden tornar al règim econòmic que descriu
aquesta disposició transitòria.
4. Queden exceptuades d’aquesta disposició transitòria les instal·lacions del grup b.1 del Reial decret 436/
2004, de 12 de març, que s’entenen automàticament
incloses en aquest Reial decret, mantenint la seva inscripció, categoria i potència als efectes de la determinació del
règim econòmic de la retribució amb què van ser autoritzades en el registre administratiu corresponent.
Disposició transitòria segona. Instal·lacions acollides a
la categoria d) i a la disposició transitòria segona del
Reial decret 436/2004, de 12 de març.
1. Les instal·lacions acollides a la categoria d) del
Reial decret 436/2004, de 12 de març, i les incloses a la
seva disposició transitòria segona, que utilitzin la cogeneració per al tractament i reducció de residus dels sectors
agrícola, ramader i de serveis, sempre que suposin un alt
rendiment energètic i satisfacin els requisits que determina l’annex I, que a l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret estiguin en operació, els és aplicable el següent:
1.1 Totes les instal·lacions disposen d’un període
transitori màxim de quinze anys i individualitzat per
planta, des de la seva posada en servei, durant el qual
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poden vendre l’energia generada neta segons l’opció prevista a l’article 24.1 a) d’aquest Reial decret.
1.2 La tarifa que percep cada grup és la següent:
Instal·lacions de tractament i reducció de purins d’explotació de porcí: 10,49 c€/ kWh.
Instal·lacions de tractament i reducció de fang derivats de la producció d’oli d’oliva: 9,35 c€/ kWh.
Altres instal·lacions de tractament i reducció de fang:
5,36 c€/ kWh.
Instal·lacions de tractament i reducció d’altres residus, diferents dels esmentats en els grups anteriors:
4,60 c€/ kWh.
1.3 Les tarifes s’han d’actualitzar de la mateixa
manera que els subgrups a.1.1 i a.1.2 del present Reial
decret.
1.4 A aquestes instal·lacions els és aplicable el complement per energia reactiva establert a l’article 29
d’aquest Reial decret.
2. També disposen del període transitori i la resta de
condicions de l’apartat anterior les instal·lacions de tractament i reducció dels purins d’explotacions de porcí i les
de tractament i reducció de fang incloses a la disposició
transitòria segona del Reial decret 436/2004, de 12 de
març, que comptant amb el finançament necessari per
emprendre la seva completa construcció realitzin la
posada en servei abans que passin dos anys des de la
publicació del present Reial decret.
Per a aquestes noves instal·lacions, la suma de les
potències nominals per al cas d’instal·lacions de purins
d’explotacions de porcí ha de ser com a màxim de 67,5
MWe, i per a les de fang derivats de la producció d’oli
d’oliva, de 100 MWe. A partir del moment en què la suma
de les potències nominals d’aquestes instal·lacions superi
el valor anterior, i només en aquest cas, la tarifa que preveu l’apartat 1.2 d’aquesta disposició transitòria ha de ser
corregida per a totes les instal·lacions recollides en aquest
apartat 2 per la relació:
67,5 / Potència total instal·lada acollida a aquesta disposició (MW), o bé,
100 / Potència total instal·lada acollida a aquesta disposició (MW), respectivament.
3. Les instal·lacions de tractament i reducció dels
purins d’explotacions de porcí han de presentar anualment davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma, com a complement a la memòria resum a què fa
referència l’article 14, una auditoria mediambiental on
quedi explícitament recollida la quantitat equivalent de
purins de porc del 95 per cent d’humitat tractats per la
instal·lació en l’any anterior. L’interessat ha de remetre,
alhora, una còpia d’aquesta documentació a la Direcció
General de Política Energètica i Mines i a la Comissió
Nacional d’Energia.
Són motius suficients perquè l’òrgan competent procedeixi a revocar l’autorització de la instal·lació com a
instal·lació de producció en règim especial, llevat de causes de força major degudament justificades:
a) l’incompliment dels requisits d’eficiència energètica que determina l’annex I. Per al
càlcul del rendiment elèctric equivalent es considera
valor assimilat a calor útil del procés d’assecat dels purins
el de 825 kcal/kg equivalent de purins de porc del 95 per
cent d’humitat.
b) el tractament anual de menys del 85 per cent de la
quantitat de purins de porc per a la qual va ser dissenyada
la planta d’acord amb la potència elèctrica instal·lada.
c) el tractament d’un altre tipus de residus, substrats
orgànics o productes diferents als purins de porc, en el
cas de les plantes que no integrin una digestió anaeròbica
en el seu procés.
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d) el tractament de més d’un 10 per cent d’un altre
tipus de residus, substrats orgànics o productes diferents
als purins de porc, en el cas de les plantes que integrin
una digestió anaeròbica en el seu procés.
4. Les instal·lacions de tractament i assecatge de
fang derivats de la producció d’oli d’oliva han de presentar anualment davant l’òrgan competent de la comunitat
autònoma, com a complement a la memòria resum a què
fa referència l’article 14, una auditoria mediambiental en
què quedi explícitament recollida la quantitat equivalent
de fang del 70 per cent d’humitat tractat per la instal·lació
en l’any anterior. L’interessat ha de remetre, alhora, una
còpia d’aquesta documentació a la Direcció General de
Política Energètica i Mines i a la Comissió Nacional
d’Energia.
És motiu suficient perquè l’òrgan competent revoqui
l’autorització de la instal·lació com a instal·lació de producció en règim especial, llevat de causes de força major
degudament justificades, l’incompliment dels requisits
d’eficiència energètica que determina l’annex I. Per al càlcul del rendiment elèctric equivalent es considera calor
útil màxim del procés d’assecatge del fang derivat de la
producció d’oli d’oliva el de 594 kcal/kg equivalent de
fang del 70 per cent d’humitat, i no s’admet fang per a
assecatge amb una humitat superior al 70 per cent.
5. Qualsevol d’aquestes instal·lacions pot optar per
acollir-se plenament a aquest Reial decret, mitjançant la
comunicació expressa a la Direcció General de Política
Energètica i Mines. En tot cas, vençut el període transitori,
la instal·lació que encara no s’hagi acollit a aquest Reial
decret hi queda automàticament acollida i manté la seva
inscripció. En tots dos casos, la migració s’ha de portar a
terme a la categoria a), dins del grup i subgrup que li correspongui per potència i tipus de combustible, i no pot
tornar al règim econòmic descrit en aquesta disposició
transitòria.
Disposició transitòria tercera. Inscripció prèvia.
Les instal·lacions que a l’entrada en vigor del present
Reial decret disposin de l’acta de posada en marxa per a
proves, han de sol·licitar, en el termini de sis mesos des
de la seva entrada en vigor, una nova inscripció prèvia, en
els termes regulats en aquesta norma.
Disposició transitòria quarta. Adscripció a centre de
control.
Les instal·lacions del règim especial, amb una potència superior a 10 MW a què es refereix la disposició transitòria novena del Reial decret 1634/2006, de 29 de
desembre, pel qual s’estableix la tarifa elèctrica a partir de
l’1 de gener de 2007, disposen d’un període transitori fins
al 30 de juny de 2007 durant el qual no li és aplicable la
penalització establerta en el segon paràgraf de l’article
18.d).
Disposició transitòria cinquena. Compliment del procediment d’operació 12.3.
1. Les instal·lacions eòliques la data d’inscripció definitiva de les quals al Registre administratiu d’installacions de producció en règim especial, que depèn del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç sigui anterior a l’1
de gener de 2008 i la tecnologia del qual es consideri tècnicament adaptable, tenen de termini fins a l’1 de gener
de 2010 per adaptar-se al compliment del procediment
d’operació P.O. 12.3.
2. En cas de no fer-ho, deixaran de percebre, a partir
d’aquesta data, la tarifa o, si s’escau, prima establerta en
el present Reial decret, o en reials decrets anteriors que

Suplement núm. 19

Divendres 1 juny 2007

estiguin vigents amb caràcter transitori. Si l’opció de
venda elegida és la venda a tarifa regulada, l’incompliment d’aquesta obligació implicaria la percepció d’un
preu equivalent al preu final horari del mercat, en comptes de la tarifa mateixa.
3. En el cas d’instal·lacions en funcionament a les
quals per la seva configuració tècnica els sigui impossible
el compliment dels requisits mínims esmentats, els seus
titulars han d’acreditar aquesta circumstància, abans de
l’1 de gener de 2009, davant la Direcció General de Política Energètica i Mines, que ha de resoldre, si s’escau,
amb l’informe previ de l’operador del sistema, eximint la
instal·lació de la penalització prevista al paràgraf 2 anterior.
4. L’acreditació de requisits es considera per l’operador del sistema als efectes de control de producció, quan
sigui d’aplicació i procedeixi per raons de seguretat del
sistema.
Disposició transitòria sisena. Participació en mercat i
liquidació de tarifes, primes, complements i desviaments fins a l’entrada en vigor de la figura del comercialitzador d’últim recurs.
1. A partir de l’entrada en vigor del present Reial
decret i fins que entri en vigor la figura del comercialitzador d’últim recurs, prevista per a l’1 de gener de 2009, les
instal·lacions que hagin elegit l’opció a) de l’article 24.1
del present Reial decret, que no estiguin connectades a
una distribuïdora de les previstes a la disposició transitòria onzena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, han de vendre la seva energia en el sistema
d’ofertes gestionat per l’operador del mercat mitjançant
la realització d’ofertes, a través d’un representant en nom
propi, a preu zero.
A aquests efectes, i fins a l’1 de gener de 2009, el distribuïdor al qual estigui cedint la seva energia actuarà
com a representant d’últim recurs mentre el titular de la
instal·lació no comuniqui la seva voluntat d’operar a través d’un altre representant. L’elecció d’un representant ha
de ser comunicada al distribuïdor amb una antelació
mínima d’un mes a la data de començament d’operació
amb un altre representant.
2. L’empresa distribuïdora percebrà, des de l’1 de
juliol de 2008, del generador en règim especial que hagi
elegit l’opció a) de l’article 24.1, quan actuï com el seu
representant, un preu de 0,5 c€/kWh cedit, en concepte de
representació en el mercat.
3. El representant, ha de realitzar una sola oferta
agregada per a totes les instal·lacions a les quals representi que hagin escollit l’opció a) de l’article 24.1, sense
perjudici de l’obligació de desagregar per unitats de producció les ofertes casades.
Per a les instal·lacions a què fa referència l’article 34.2,
l’oferta s’ha de fer d’acord amb la millor previsió possible
amb les dades disponibles o, si no, d’acord amb els perfils
de producció recollits a l’annex XII del present Reial
decret.
Les instal·lacions a què fa referència l’article 34.1,
quan el seu representant sigui l’empresa distribuïdora,
poden comunicar-li una previsió de l’energia elèctrica a
cedir a la xarxa en cadascun dels períodes de programació del mercat de producció d’energia elèctrica. En aquest
cas, s’han de comunicar les previsions dels 24 períodes
de cada dia amb, almenys, 30 hores d’antelació respecte
a l’inici de l’esmentat dia. Així mateix, poden formular
correccions a l’esmentat programa amb una antelació
d’una hora a l’inici de cada mercat intradiari. L’empresa
distribuïdora ha d’utilitzar aquestes previsions per realitzar l’oferta en el mercat.
Si les instal·lacions estan connectades a la xarxa de
transport, han de comunicar les esmentades previsions, a
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més del distribuïdor corresponent, a l’operador del sistema.
4. L’operador del sistema ha de liquidar tant el cost
dels desviaments, com el dèficit de desviaments corresponent a les instal·lacions que estan exemptes de previsió, d’acord amb els procediments d’operació corresponents.
A les instal·lacions que hagin escollit l’opció a) de l’article 24.1, quan el seu representant sigui l’empresa distribuïdora, se’ls ha de repercutir un cost de desviament per
cada període de programació en què la producció real es
desviï més d’un 5 per cent de la seva previsió individual,
respecte a la seva producció real. El desviament a cadascun d’aquests períodes de programació es calcula, per a
cada instal·lació, com el valor absolut de la diferència
entre la previsió i la mesura corresponent.
5. Amb caràcter mensual, l’operador del mercat i
l’operador del sistema han de remetre al distribuïdor la
informació relativa a la liquidació realitzada a les installacions que hagin optat per aplicar l’opció a) de l’article
24.1, que sigui necessària per a la realització de la liquidació prevista al paràgraf 6 següent.
6. El representant ha de rebre de l’empresa distribuïdora la quantia corresponent, per a cada instal·lació, a la
diferència entre l’energia efectivament mesurada, valorada al preu de la tarifa regulada que li correspongui i la
liquidació realitzada per l’operador del mercat i l’operador
del sistema, així com els complements corresponents,
sense perjudici del que estableix l’article 34 d’aquest Reial
decret.
7. Per a les instal·lacions que aboquen directament la
seva energia a una distribuïdora de les recollides a la disposició transitòria onzena de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, la liquidació de la tarifa regulada s’ha de fer en
un sol pagament per part de l’empresa distribuïdora, i
sense tenir en compte el mecanisme de venda d’energia
en el mercat a tarifa regulada recollida en els paràgrafs 1
al 6 anteriors.
8. Les primes, incentius i complements, regulats en
aquest Reial decret i en reials decrets anteriors, vigents
amb caràcter transitori, han de ser liquidats al generador
en règim especial o al representant per l’empresa distribuïdora fins que entri en vigor la figura del comercialitzador d’últim recurs, prevista per a l’1 de gener de 2009,
d’acord a l’article 30 d’aquest Reial decret.
9. Els distribuïdors que, en virtut de l’aplicació
d’aquesta disposició transitòria, hagin efectuat pagaments a instal·lacions del règim especial o als seus representants, tenen dret a ser liquidats per les quantitats
efectivament desemborsades pels conceptes de tarifa
regulada, primes, complements i, si s’escau, incentius.
Els imports corresponents a aquests conceptes s’han
de sotmetre al corresponent procés de liquidació per la
Comissió Nacional d’Energia, d’acord amb el que estableix el Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel
qual s’organitza i es regula el procediment de liquidació
dels costos de transport, distribució i comercialització a
tarifa, dels costos permanents del sistema i dels costos de
diversificació i seguretat de proveïment.
10. Igualment, fins a l’entrada en vigor la figura del
comercialitzador d’últim recurs, prevista per a l’1 de gener
de 2009, continuen vigents els següents aspectes que
estaven recollits en el Reial decret 436/2004, de 12 de
març:
a) El contracte subscrit entre l’empresa distribuïdora
i el titular de la instal·lació de producció acollida al règim
especial, ha de contenir, a més dels aspectes recollits a
l’article 16.1, els següents:
i. Condicions econòmiques, d’acord amb el capítol
IV del present Reial decret.
ii. Cobrament de la tarifa regulada o, si s’escau, la
prima i el complement per energia reactiva per l’energia
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lliurada pel titular a la distribuïdora. S’inclou, també, el
cobrament del complement per eficiència i que es produeix una vegada hagin estat acreditats davant l’administració els valors anuals acumulats i efectuat el càlcul de la
seva quantia.
b) En el cas de connexió a la xarxa de transport, el
contracte tècnic d’accés a la xarxa de transport, a més del
que disposa l’article 16.2, s’ha de comunicar a l’empresa
distribuïdora.
c) L’empresa distribuïdora té l’obligació de realitzar
el pagament de la tarifa regulada, o si s’escau, la prima i
els complements que li siguin d’aplicació, dins del període màxim de 30 dies posteriors de la recepció de la corresponent factura. Transcorregut aquest termini màxim
sense que el pagament s’hagi fet efectiu, es comencen a
meritar interessos de demora, que són equivalents a l’interès legal del diner incrementat en 1,5 punts. Els esmentats interessos incrementen el dret de cobrament del titular de la instal·lació i han de ser satisfets pel distribuïdor, i
no es poden incloure dins els costos reconeguts per les
adquisicions d’energia al règim especial, als efectes de les
liquidacions d’activitats i costos regulats segons estableix
el Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre.
d) L’energia elèctrica venuda ha de ser cedida a l’empresa distribuïdora més pròxima que tingui característiques tècniques i econòmiques suficients per a la seva
ulterior distribució. En cas de discrepància, la Direcció
General de Política Energètica i Mines o l’òrgan competent de l’Administració autonòmica, han de resoldre el
que sigui procedent, amb l’informe previ preceptiu de la
Comissió Nacional d’Energia.
No obstant això, la Direcció General de Política Energètica i Mines pot autoritzar, als efectes de la corresponent liquidació econòmica, que l’empresa distribuïdora
més pròxima pugui adquirir l’energia elèctrica de les
instal·lacions encara que aquesta sobrepassi les seves
necessitats, sempre que l’empresa distribuïdora estigui
connectada a una altra empresa distribuïdora, cas en què
ha de cedir cedirà els seus excedents a aquesta última
empresa.
e) Durant el període en què la instal·lació participi al
mercat, queden suspeses les condicions econòmiques del
contracte de venda que tingui signat amb l’empresa distribuïdora, i queden vigents la resta de condicions, tècniques i de connexió incloses en el contracte.
f) Sense perjudici de l’energia que pugui tenir compromesa mitjançant contractes bilaterals físics, les installacions de potència instal·lada igual o inferior a 50 MW a
les quals no els pugui ser aplicable aquest Reial decret no
estan obligades a presentar ofertes econòmiques a l’operador del mercat per a tots els períodes de programació, i
poden fer les esmentades ofertes per als períodes que
estimin oportú.
11. Fins a la data establerta en el paràgraf primer de
la present disposició transitòria, no és aplicable l’exigència prevista a l’article 12.1.d) per a les instal·lacions que
hagin elegit l’opció a) de l’article 24.1 per a la venda de la
seva energia, llevat que vagin directament al mercat
d’ofertes.
12. Fins a la data establerta en el paràgraf primer de
la present disposició transitòria, estan exemptes del
pagament del cost dels desviaments les instal·lacions de
potència instal·lada igual o inferior a 1 MW que hagin elegit l’opció a) de l’article 24.1.
13. Fins al 30 de setembre de 2007, estan exemptes
del pagament del cost dels desviaments les instal·lacions
de potència instal·lada igual o inferior a 5 MW que hagin
elegit l’opció a) de l’article 24.1.
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Disposició transitòria setena. Repotenciació d’installacions eòliques amb data d’inscripció definitiva anterior al 31 de desembre de 2001.
1. Les instal·lacions eòliques amb data d’inscripció
definitiva en el Registre d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica anterior al 31 de desembre de 2001,
poden realitzar una modificació substancial l’objecte de la
qual sigui la substitució dels seus aerogeneradors per
altres de major potència, en unes condicions determinades, i que és denominada d’ara endavant repotenciació.
2. S’estableix un objectiu límit de potència, als efectes del règim econòmic establert en el present Reial decret
de 2000 MW addicionals a la potència instal·lada de les
instal·lacions susceptibles de ser repotenciades, i que no
es considera als efectes del límit establert a l’article 38.2.
3. Per a aquestes instal·lacions, mitjançant acord del
Consell de Ministres, prèvia consulta amb les comunitats
autònomes, es pot determinar el dret a una prima addicional, específica per a cada instal·lació, màxima de 0,7 c€/kWh,
a percebre fins al 31 de desembre de 2017.
4. Aquestes instal·lacions han d’estar adscrites a un
centre de control de generació i han de disposar dels
equips tècnics necessaris per contribuir a la continuïtat de
subministrament davant buits de tensió, d’acord amb els
procediments d’operació corresponents, exigibles a les
noves instal·lacions.
5. Sempre que la potència instal·lada no s’incrementi
en més d’un 40 per cent i que la instal·lació disposi dels
equips necessaris per garantir que la potència evacuable
no hagi de superar en cap moment la potència elèctrica
autoritzada per a la seva evacuació abans de la repotenciació, no és exigible una nova sol·licitud d’accés a l’operador del sistema o gestor de la xarxa de distribució que
correspongui. En cas contrari, el titular de la instal·lació
ha de realitzar una nova sol·licitud d’accés, en els termes
previstos en el títol IV del Reial decret 1955/2000, d’1 de
desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
Disposició transitòria vuitena. Utilització de biomassa i/
o biogàs per a les instal·lacions de cocombustió.
S’estableixen sengles períodes transitoris, en què les
instal·lacions tèrmiques de règim ordinari recollides a
l’article 46 del present Reial decret poden utilitzar, a més,
biomassa de la considerada per al grup b.8, en els termes
establerts a l’annex II, en els terminis i percentatges
següents:
1. Fins al 31 de desembre de 2013, poden utilitzar
qualsevol tipus de biomassa i/o biogàs considerat per als
grups b.6, b.7 i b.8, en els termes establerts a l’annex II.
2. Des de l’1 de gener de 2014 i fins al 31 de desembre de 2015, poden utilitzar fins a un 50 per cent per a la
contribució conjunta de la biomassa considerada per al
grup b.8 mesura pel seu poder calorífic inferior.
Disposició transitòria novena. Retribució per garantia de
potència per a instal·lacions d’energia renovables no
consumibles fins al 31 de maig de 2006.
Als efectes del càlcul per garantia de potència per a les
instal·lacions d’energia primària renovable no consumible, des de l’entrada en vigor del Reial decret 436/2004, de
12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial i fins al dia 31 de maig de 2006, si no hi ha cinc anys
de producció neta mesurada del mes m, la retribució de
garantia de potència per a les esmentades instal·lacions
es calcula valorant la producció neta a 0,48 c€/kWh.
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Disposició transitòria desena. Instal·lacions que utilitzin
la cogeneració per al dessecatge dels subproductes
de la producció d’oli d’oliva.
Les instal·lacions de règim especial que a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret estiguin utilitzant la cogeneració per a l’assecatge dels subproductes procedents del
procés de producció de l’oli d’oliva, utilitzant com a combustible la biomassa generada en aquest, es poden acollir
a la present disposició transitòria, per a tota la vida de la
instal·lació, mitjançant comunicació expressa a la Direcció General de Política Energètica i Mines.
Aquestes instal·lacions estan inscrites en el subgrup
a.1.3 de l’article 2, sent els valors de la tarifa i prima 13,225
cent€/kWh i 8,665 cent€/kWh, respectivament, en lloc dels
previstos a l’article 35 per a aquestes instal·lacions, a percebre, durant un període màxim de 15 anys des de la seva
posada en marxa.
A aquestes instal·lacions els són aplicables la criteris
d’actualització previstos a l’article 44 d’aquest Reial decret
per a la categoria b.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Sense perjudici de la seva aplicació transitòria en els
termes previstos en el present Reial decret, queda derogat el Reial decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix la metodologia per a l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial, així com qualsevol
una altra disposició del mateix rang o inferior en el que
s’oposi a aquest Reial decret.
Disposició final primera. Modificació de les configuracions de càlcul.
La modificació de les configuracions, en el càlcul
d’energia intercanviada en fronteres de règim especial,
donades d’alta en els concentradors dels seus encarregats de la lectura com a conseqüència de l’entrada en
vigor del Reial decret Llei 7/2006, de 23 de juny, pel qual
s’adopten mesures urgents en el sector energètic, han de
ser sol·licitades pels productors de règim especial al seu
encarregat de la lectura aportant la nova informació
d’acord al que estableixen els procediments d’operació
aplicables.
Els encarregats de la lectura han de modificar les configuracions de càlcul d’aquelles fronteres de règim especial sol·licitades que compleixin els nous requisits d’acord
a la informació aportada i en els terminis establerts en els
procediments d’operació aplicables.
Disposició final segona. Modificació del Reial decret
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les
activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
1. Es modifica l’article 59 bis del Reial decret 1955/2000,
d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica, de la manera següent:
«Article 59 bis. Avals per tramitar la sol·licitud d’accés a la xarxa de transport de noves instal·lacions
de producció en règim especial.
Per a les noves instal·lacions de producció en
règim especial, el sol·licitant, abans de realitzar la
sol·licitud d’accés a la xarxa de transport ha de presentar davant la Direcció General de Política Energètica i Mines el resguard de la Caixa General de Dipò-
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sits d’haver presentat un aval per una quantia
equivalent a 500 €/kW instal·lat per a les installacions fotovoltaiques o 20 €/kW per a la resta
d’instal·lacions. La presentació d’aquest resguard és
requisit imprescindible per a la iniciació dels procediments d’accés i connexió a la xarxa de transport
per part de l’operador del sistema.
L’aval es cancel·la quan el peticionari obtingui
l’acta de posada en servei de la instal·lació. Si al
llarg del procediment, el sol·licitant desisteix voluntàriament de la tramitació administrativa de la
instal·lació o no respon als requeriments de l’Administració d’informació o actuació realitzats en el termini de tres mesos, s’ha de procedir a l’execució de
l’aval. S’ha de tenir en compte a l’hora de valorar el
desistiment del promotor, el resultat dels actes
administratius previs que puguin condicionar la viabilitat del projecte.»
2. No és necessària l’elevació de la quantia, quan
correspongui, de l’aval esmentat a l’apartat 1 anterior a
les instal·lacions que, a l’entrada en vigor del present
Reial decret, hagin dipositat l’aval corresponent al 2% del
pressupost de la instal·lació, vigent fins a l’entrada en
vigor de la present disposició.
3. S’afegeix un nou article 66 bis, amb la redacció
següent:
«Article 66 bis. Avals per tramitar la sol·licitud d’accés a la xarxa de distribució de noves installacions de producció en règim especial.
Per a les noves instal·lacions de producció en
règim especial, el sol·licitant, abans de realitzar la
sol·licitud d’accés a la xarxa de distribució ha d’haver presentat un aval per una quantia equivalent a
500 €/kW instal·lat per a les instal·lacions fotovoltaiques o 20 €/kW per a la resta d’instal·lacions. La
presentació d’aquest resguard és requisit imprescindible per a la iniciació dels procediments d’accés i
connexió a la xarxa de distribució per part del gestor
de la xarxa de distribució.
Queden excloses de la presentació d’aquest aval
les instal·lacions fotovoltaiques col·locades sobre
cobertes o paraments d’edificacions destinades a
habitatge, oficines o locals comercials o industrials.
L’aval es cancel·la quan el peticionari obtingui
l’acta de posada en servei de la instal·lació. En el cas
de les instal·lacions en què no sigui necessària l’obtenció d’una autorització administrativa, la cancellació s’ha de fer quan es realitzi la inscripció definitiva de la instal·lació. Si al llarg del procediment, el
sol·licitant desisteix voluntàriament de la tramitació
administrativa de la instal·lació o no respon als
requeriments de l’Administració d’informació o
actuació realitzats en el termini de tres mesos, s’ha
de procedir a l’execució de l’aval. S’ha de tenir en
compte a l’hora de valorar el desistiment del promotor, el resultat dels actes administratius previs que
puguin condicionar la viabilitat del projecte.»
4. Les instal·lacions de producció en règim especial
que a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret no
hagin obtingut la corresponent autorització d’accés i connexió a la xarxa de distribució, han de presentar el resguard
esmentat a l’article 66 (bis) del Reial decret 1955/2000, d’1 de
desembre, en un termini màxim de tres mesos a comptar
de la data del present Reial decret. Transcorregut l’esmentat termini sense que el sol·licitant l’hagi presentat, l’òrgan competent ha d’iniciar el procediment de cancel·lació
de la sol·licitud.
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Disposició final tercera. Caràcter bàsic.
Aquest Reial decret té un caràcter bàsic a l’empara del
que estableix l’article 149.1.22a i 25a de la Constitució.
Les referències als procediments només són aplicables a les instal·lacions de competència estatal i, en tot
cas, s’han d’ajustar al que estableix la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició final quarta. Desplegament normatiu i modificacions del contingut dels annexos.
S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a
dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al
desplegament d’aquest Reial decret i per modificar els
valors, paràmetres i condicions establertes en els seus
annexos, si consideracions relatives al correcte desenvolupament de la gestió tècnica o econòmica del sistema
així ho aconsellen.
En particular s’autoritza el ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç a dictar totes les instruccions tècniques
que siguin necessàries per establir un sistema de certificació de biomassa i biogàs considerats per als grups b.6,
b.7 i b.8, que inclogui la seva traçabilitat.
S’habilita la Secretaria General d’Energia a modificar
a l’alça els objectius límits de potència de referència, establerts en els articles 35 al 42, sempre que això no compro-
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meti la seguretat i estabilitat del sistema i es consideri
necessari.
Igualment s’habilita el secretari general d’Energia a
modificar el contingut de l’annex XII relatiu als perfils
horaris per a les instal·lacions fotovoltaiques i hidràuliques.
Disposició final cinquena.
Unió Europea.

Incorporació de dret de la

Mitjançant les disposicions addicionals tretzena i
catorzena s’incorporen al dret espanyol els articles 7.4 i 7.5
de la Directiva 2001/77/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 de setembre de 2001, relativa a la promoció
de l’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables al mercat interior de l’electricitat.
Disposició final sisena. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor el primer dia del
mes següent al de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 25 de maig de 2007.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
JOAN CLOS I MATHEU

 7LY WVKLY HJVSSPYZL HS YuNPT LZWLJPHS X\L YLN\SH HX\LZ[ 9LPHS KLJYL[ tZ ULJLZZHYP WLY H SLZ
PUZ[HSÇSHJPVUZKLWYVK\JJP}KLSNY\WHKLS»HY[PJSLPWLYHSLZX\LLZ[PN\PUHJVSSPKLZHSHKPZWVZPJP}[YHUZP[~YPHZLNVUHK»HX\LZ[9LPHSKLJYL[PX\LHU[LYPVYTLU[LSZMVZHWSPJHISLHX\LZ[YLX\PZP[

7LY [HS KL Q\Z[PÄJHY H SH KLJSHYHJP} HU\HS LS JVTWSPTLU[ KLS YLUKPTLU[ LSuJ[YPJ LX\P]HSLU[ Z»OHU
K»\[PSP[aHYLSZWHYnTL[YLZ8=P,HJ\T\SH[ZK\YHU[HX\LZ[WLYxVKL

7LYKL[LYTPUHYLSYLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[LULSTVTLU[K»LZ[LUKYLS»HJ[HKLWVZHKHLUZLY]LP
Z»OHUKLJVTW[HIPSP[aHYLSZWHYnTL[YLZ8=P,K\YHU[\UWLYxVKLPUPU[LYYVTW\[KLK\LZOVYLZKL
funcionament a càrrega nominal.

9LM/!]HSVYKLYLMLYuUJPHKLSYLUKPTLU[WLYHSHWYVK\JJP}ZLWHYHKHKLJHSVYX\LHWHYLP_W\ISPJH[
H S»HUUL_ 00 KL SH +LJPZP} KL SH *VTPZZP} KL  KL KLZLTIYL KL  WLY SH X\HS Z»LZ[HISLP_LU
]HSVYZKLYLMLYuUJPHOHYTVUP[aH[ZWLYHSHWYVK\JJP}WLYZLWHYH[K»LSLJ[YPJP[H[PJHSVYKLJVUMVYTP[H[
HTILSX\LKPZWVZHSH+PYLJ[P]H*,KLS7HYSHTLU[,\YVWL\PKLS*VUZLSSVUVYTHX\LOV
transposi.

En què:

9,,$,B8=9LM/D

,SYLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[9,,KLSHPUZ[HSÇSHJP}LZKL[LYTPUH[LUPU[LUJVTW[LS»HWHY[H[
HU[LYPVYHTISHM}YT\SH!

,ZÄ_H\UYLUKPTLU[WLYHSHWYVK\JJP}KLJHSVY[PSPN\HSHS9LM/X\LKLÄULP_S»HWHY[H[K»HX\LZ[
annex, que pot ser revisat en funció de l’evolució tecnològica d’aquests processos.

,ZJVUZPKLYHLULYNPHWYPTnYPHPTW\[HISLHSHWYVK\JJP}KLJHSVY[PS=SHYLX\LYPKHWLYJHSKLYLZ
K»HS[HLÄJPuUJPHLUVWLYHJP}JVTLYJPHS

,$LULYNPHLSuJ[YPJHNLULYHKHTLZ\YHKHLUIVYUZK»HS[LYUHKVYPL_WYLZZHKHJVTHLULYNPH[uYTPJHHTI\ULX\P]HSLU[K»R>O$RJHS

=$WYVK\JJP}KLJHSVY[PSVLULYNPH[uYTPJH[PSKLÄUPKHK»HJVYKHTIS»HWHY[H[HKLS»HY[PJSL
d’aquest Reial decret. En cas que la demanda sigui de refrigeració, l’energia tèrmica útil correspoULU[OHWYLUKYLLSTH[LP_]HSVYX\LSHKLTHUKHKLYLMYPNLYHJP}ÄUHSX\LZH[PZMHJPSHJVNLULYHJP}

8$JVUZ\TK»LULYNPHWYPTnYPHTLZ\YHKHWLSWVKLYJHSVYxÄJPUMLYPVYKLSZJVTI\Z[PISLZ\[PSP[aH[Z

en què:

R = (E + V)/Q

1. El rendiment de les instal·lacions es calcula per la fórmula:

Rendiment mínim per a les instal·lacions de producció

ANNEX I

*VTI\Z[PISLZSxX\PKZLUJLU[YHSZHTIJHSKLYLZ
*VTI\Z[PISLZSxX\PKZLUTV[VYZ[uYTPJZ
*VTI\Z[PISLZZ~SPKZ
.HZUH[\YHSP.37LUTV[VYZ[uYTPJZ
.HZUH[\YHSP.37LU[\YIPULZKLNHZ
(S[YLZ[LJUVSVNPLZPVJVTI\Z[PISLZ
)PVTHZZHPUJSVZHLULSZNY\WZIPI
)PVTHZZHPVIPVNnZPUJS~ZLULSNY\WI










Rendiment elèctric
equivalent - percentatge

3LZJVT\UP[H[ZH\[~UVTLZLUS»nTIP[KLSLZZL]LZJVTWL[uUJPLZWVKLUJVUZPKLYHYWLYHSJHZ
KL SLZ IPVTHZZLZ MVYLZ[HSZ KPZWVUPIPSP[H[Z P YLX\LYPTLU[Z KL WYPTLYLZ TH[uYPLZ KLSZ ZLJ[VYZ YL-

(SZ LMLJ[LZ KLS X\L LZ[HISLP_ HX\LZ[ 9LPHS KLJYL[ Z»LU[tU WLY IPVTHZZH SH MYHJJP} IPVKLNYHKHISLKLSZWYVK\J[LZZ\IWYVK\J[LZPYLZPK\ZWYVJLKLU[ZKLS»HNYPJ\S[\YHPUJSVZLZSLZZ\IZ[nUJPLZ
d’origen vegetal i d’origen animal), de la silvicultura i de les indústries connexes, així com la fracció
IPVKLNYHKHISLKLSZYLZPK\ZPUK\Z[YPHSZPT\UPJPWHSZ

A. Àmbit d’aplicació

Biomassa i biogàs que es poden incloure en els grups b.7, b.8 i b.9 de l’article 2.1

ANNEX II

7LY]LYPÄJHYLSYLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[[HU[WLYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZL_PZ[LU[ZJVTWLYHSLZ
UV]LZZ»OHUK»PUZ[HSÇSHYLX\PWZKLTLZ\YHSVJHSZP[V[HSP[aHKVYZ*HKHZJ\UKLSZWHYnTL[YLZ8=P
E ha de tenir com a mínim un equip de mesura.

(SLZPUZ[HSÇSHJPVUZX\L\ZPUKP]LYZVZJVTI\Z[PISLZJVU]LUJPVUHSZZ»OHK»HWSPJHYHJHKHZJ\ULS
YLUKPTLU[TxUPTL_PNP[LUM\UJP}KLSHWYVWVYJP}KL8P,X\LLSZZPN\PU[uJUPJHTLU[PTW\[HISLZ

8\LKLUL_JSVZVZKLSJnSJ\SKLSHTP[QHUHK»\UWLYxVKLHU\HSHX\uMHYLMLYuUJPHS»HWHY[H[HU[LYPVY
les hores en les quals la instal·lació hagi estat programada per l’operador del sistema per mantenir
SHZL]HWYVK\JJP}X\HULSWYVJtZJVUZ\TPKVYHZZVJPH[YLK\LP_PSHWV[uUJPHKLTHUKHKHLUYLZWVZ[HH\UHVYKYLKLYLK\JJP}KLWV[uUJPH7LY[HU[LSZ]HSVYZKL8=P,Z}ULSZJVYYLZWVULU[ZHSH
resta del període anual.

7LYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZX\L[PUN\PU\UHWV[uUJPHPUZ[HSÇSHKHTLUVYVPN\HSH4>LS]HSVYKLSYLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[TxUPTYLX\LYP[OHKLZLYK»\UWLYJLU[PUMLYPVYHS]HSVYX\LHWHYLP_H
SH[H\SHHU[LYPVYWLY[PW\ZKL[LJUVSVNPHPJVTI\Z[PISL










;PW\ZKLJVTI\Z[PISL

X\LLSYLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[KLSHPUZ[HSÇSHJP}LUTP[QHUHK»\UWLYxVKLHU\HSZPN\PPN\HSV
superior al rendiment que li correspongui segons la taula següent:
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Cultius energètics agrícoles

Residus de les activitats agrícoles

HS[YLZHSZX\HSZZPN\PHWSPJHISLHX\LZ[WYVJLKPTLU[KLKPNLZ[P}HUHLY~IPH

f)

 9LZPK\ZKLSHWYVK\JJP}K»VSPK»VSP]HPVSPKLWPU`VSHKHK»VSP]H

)PVTHZZHYLZPK\HSNLULYHKHLUSHUL[LQHPTHU[LUPTLU[KLQHYKPUZ

 9LZPK\ZKLSHWYVK\JJP}K»VSP]LZ

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WIIPVTHZZHWYVJLKLU[K»PUZ[HSÇSHJPVUZPUK\Z[YPHSZKLSZLJ[VY
agrícola:

Divendres 1 juny 2007

I 9LZPK\ZKLSLZHJ[P]P[H[ZKLQHYKPULYPH

 9LZPK\ZHNYxJVSLZSSLU`VZVZ!WYVJLKLU[ZKLSLZWVKLZK»LZWuJPLZHNYxJVSLZSSLU`VZLZVSP]LYHY
]PU`LZPMY\P[LYZ

)PVJVTI\Z[PISLZSxX\PKZPZ\IWYVK\J[LZKLYP]H[ZKLSZL\WYVJtZWYVK\J[P\

Productes inclosos en el grup b.8

h)

+LJVUYL\WLYHÄUZHNYVPUK\Z[YPHSZJVTHYHJV[}VSSP

-LTZTP[QHUsHU[JVTI\Z[P}

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WI!

residus agrícoles.

residus ramaders.

YLZPK\ZZ~SPKZ\YIHUZ

e)

d)

c)

g)

+LJVUYL\KLSSLN\TZPSSH]VYZVSLHNPUVZLZ

YLZPK\ZIPVKLNYHKHISLZPUK\Z[YPHSZ

I MHUNZKLKLW\YHKVYHK»HPN LZYLZPK\HSZ\YIHULZVPUK\Z[YPHSZ

a)

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WIIPVNnZWYVJLKLU[KLSHKPNLZ[P}HUHLY~IPHLUKPNLZ[VYKLSZ
residus següents, tant individualment com en codigestió:

)PVNnZK»HIVJHKVYZ

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WI!

Productes inclosos en el grup b.7

)PVTHZZHYLZPK\HSWYVK\{KHK\YHU[SHYLHSP[aHJP}KLX\HSZL]VS[PW\ZKL[YHJ[HTLU[VHWYVÄ[HTLU[
ZPS]xJVSHLUTHZZLZMVYLZ[HSZPUJSVZLZLZJVYJLZHP_xJVTSHX\LNLULYLUSHUL[LQHPTHU[LUPTLU[
dels espais verds.

9LZPK\Z K»HWYVÄ[HTLU[Z MVYLZ[HSZ P HS[YLZ VWLYHJPVUZ ZPS]xJVSLZ LU SLZ THZZLZ MVYLZ[HSZ P LZWHPZ
verds.

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WI!

+LWYVK\JJPVUZOVY[xJVSLZ!YLZPK\ZKLJVUYL\K»OP]LYUHJSL

1.1. Del conreu de cereals: palles i altres.

 9LZPK\ZHNYxJVSLZOLYIHJPZ!

Biomassa residual originada durant el conreu i primera transformació de productes agrícoles, inJSVZHSHX\LWYV]tKLSZWYVJLZZVZK»LSPTPUHJP}KLSHJSVMVSSHX\HUJVYYLZWVUN\P:»OPPUJSV\LULSZ
productes següents:

a)

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WI

)PVTHZZHK»VYPNLUMVYLZ[HSWYVJLKLU[KLS»HWYVÄ[HTLU[WYPUJPWHSKLTHZZLZMVYLZ[HSZVYPNPUHKLZ
TP[QHUsHU[HJ[P]P[H[ZKLJVUYL\JVSSP[HPLUJHZX\LZPN\PULJLZZHYPWYVJLZZHTLU[KLSLZWYPTLYLZ
TH[uYPLZYLJVSÇSLJ[HKLZPX\L[PUN\PUJVTHKLZ[xÄUHSS»LULYNu[PJ

I Cultius energètics forestals

)PVTHZZHK»VYPNLUHNYxJVSHWYVK\{KHL_WYLZZHTLU[PUPJHTLU[HTIÄUZLULYNu[PJZTP[QHUsHU[
les activitats de conreu, collita i, en cas que sigui necessari, processament de primeres matèries
YLJVSÇSLJ[HKLZ:LNVUZLSZL\VYPNLULZKP]PKLP_LULU!OLYIHJPZVSSLU`VZVZ

a)

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WI

Productes inclosos en el grup b.6

,SZ[PW\ZKLIPVTHZZHPIPVNnZX\LLZ[HISLP_S»HY[PJSLHWHYLP_LUKLZJYP[ZHJVU[PU\HJP}!

SHJPVUH[Z HTI SH [YHUZMVYTHJP} KL SH M\Z[H H SSHYN [LYTPUP P LZ[HISPY ZP Z»LZJH\ LSZ TLJHUPZTLZ
K»HQ\Z[HTLU[JVYYLZWVULU[Z

2594
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WLYHWV[uUJPLZLU[YLP4>

 <UTxUPTKLS

a) Tractats químicament durant processos industrials de producció.
I )HYYLQH[ZHTIWYVK\J[LZX\xTPJZK»VYPNLUPUVYNnUPJ
J +»\UHS[YL[PW\ZZPLSZL\Z[uYTPJLZ[nWYVOPIP[WLYSHSLNPZSHJP}

 9LZPK\ZKLM\Z[H!

 *VTI\Z[PISLZM~ZZPSZPUJSVLU[OPSH[VYIHPLSZZL\ZWYVK\J[LZPZ\IWYVK\J[LZ

5VLZJVUZPKLYLUIPVTHZZHVIPVNnZHSZLMLJ[LZK»HX\LZ[9LPHSKLJYL[!

B. Exclusions

8\HSZL]VSKLSZPUKPJH[ZLULSZNY\WZIIPIHU[LYPVYZX\HUZPN\PU\[PSP[aH[ZLUJLU[YHSZ[uYTPX\LZJVU]LUJPVUHSZTP[QHUsHU[[LJUVSVNPLZKLJVJVTI\Z[P}

Productes inclosos en instal·lacions de cocombustió

Licors negres de la indústria paperera.

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WI!

 9LZPK\ZWYVJLKLU[ZKLSHYLJ\WLYHJP}KLTH[LYPHSZSPNUVJLSÇS\S~ZPJZLU]HZVZWHSL[ZTVISLZ
materials de construcció…)

 (S[YLZYLZPK\ZK»PUKZ[YPLZMVYLZ[HSZ

 9LZPK\ZKLSLZPUKZ[YPLZMVYLZ[HSZKLZLNVUH[YHUZMVYTHJP}TVISLWVY[LZM\Z[LYPH

EPC

[PEB] x 0,086

,SML[KLUVHYYPIHYHSZUP]LSSZK»LÄJPuUJPHLZ[HISLY[ZWV[KVUHYSSVJHSHYL]VJHJP}KLSHJVUKPJP}KL
productor d’electricitat en règim especial, o a la suspensió del règim econòmic que regula aquest
Reial decret.

,7*!LULYNPHWYPTnYPHJVUZ\TPKHLU[VULZLX\P]HSLU[ZKLWL[YVSPJVTW[HIPSP[aHU[H7*0WVKLY
JHSVYxÄJPUMLYPVY

B7,)D!WYVK\JJP}LSuJ[YPJHIY\[HHU\HSLU4>O

En què:

(ÀFLqQFLD =

,SJnSJ\SKLS»LÄJPuUJPHLZMHK»HJVYKHTISHM}YT\SHZLN LU[!

WLYHWV[uUJPLZLU[YLP4>

 <UTxUPTKLS

1.

Residus de les indústries forestals de primera transformació.

WLYHWV[uUJPLZLU[YLP4>

WLYHWV[uUJPLZÄUZH4>

 <UTxUPTKLS

 <UTxUPTKLS

,SZ ZPZ[LTLZ KL NLULYHJP} LSuJ[YPJH H JVUKLUZHJP} HTI IPVTHZZH PV IPVNnZ OHU K»HYYPIHY HSZ
UP]LSSZK»LÄJPuUJPHZLN LU[ZWLYHSHZL]HNLULYHJP}IY\[HK»LULYNPHLSuJ[YPJH!

* ,ÄJPuUJPHLULYNu[PJH

 *HKn]LYZHUPTHSZVWHY[ZK»HX\LZ[ZX\HUSHSLNPZSHJP}WYL]LNP\UHNLZ[P}K»HX\LZ[ZYLZPK\Z
KPMLYLU[KLSH]HSVYP[aHJP}LULYNu[PJH

 ;u_[PSZ

 7HWLYPJHY[Y}

 8\HSZL]VS[PW\ZKLIPVTHZZHVIPVNnZJVU[HTPUH[HTIZ\IZ[nUJPLZ[~_PX\LZVTL[HSSZWLsants.

7YVK\J[LZPUJSVZVZLULSZ\INY\WIIPVTHZZHWYVJLKLU[K»PUZ[HSÇSHJPVUZPUK\Z[YPHSZKLSZLJ[VY
forestal:

 (S[YLZYLZPK\ZHNYVPUK\Z[YPHSZ

 9LZPK\ZWYVJLKLU[ZKLSWYVJLZZHTLU[K»HSN\LZ

 9LZPK\ZKLSHPUKZ[YPHKLWYVK\JJP}K»HYY~Z

 9LZPK\ZKLSHPUKZ[YPHKLWYVK\JJP}KLMY\P[HZLJH

 9LZPK\ZKLSHPUKZ[YPHKLSHJLY]LZHPSHTHS[H

 9LZPK\ZK»PUKZ[YPLZJVUZLY]LYLZ

 9LZPK\ZKLSHPUKZ[YPH]PUxJVSHPKLILN\KLZHSJVO~SPX\LZ

 9LZPK\ZKLS»L_[YHJJP}K»VSPZKLSSH]VYZ
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ANNEX III

Model d’inscripció al registre

Central:
Nom de la central Tecnologia (1)
,TWSHsHTLU[!JHYYLYVWSHsHWHYH[NLL[J
4\UPJPWP
7YV]xUJPH
.Y\WHSX\HSWLY[HU`HY[PJSL
,TWYLZHKPZ[YPI\{KVYHHSHX\HSMVYULP_
5VTIYLKLNY\WZ
7V[uUJPHUVTPUHS[V[HSLUR>
7V[uUJPHUVTPUHSKLJHKHNY\WLUR>
/PKYn\SPJH!
Riu..... ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .
Salt en metres..... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .
*HIHSLUTWLYZLNVU
Tèrmica clàssica:
;PW\ZKLJVTI\Z[PISLZ
Titular:
Nom: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ..
(KYLsH!
4\UPJPWP!
7YV]xUJPH!
Data de posada en servei: .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
Data d’inscripció (en el registre autonòmic): .. ... .. ... ..
7YV]PZPVUHS
+LÄUP[P]H

K»KLKL
 /PKYn\SPJHÅ\LU[IVTIHTLU[W\YIVTIHTLU[TP_[[\YIPUHKLNHZ[\YIPUHKL]HWVYJVUKLUZHJP}
[\YIPUHKL]HWVYJVU[YHWYLZZP}JPJSLJVTIPUH[TV[VYKPuZLSHS[YLZJHSLZWLJPÄJHYSVZ
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ANNEX IV
Memòria resum anual

DADES GENERALS
Nom o raó social de l’empresa ..........................................................................................................................................................................
+PYLJJP}KLSZLY]LPVVÄJPUHKLS»LTWYLZH
LUJHYYLNHKHK»LTWSLUHYHX\LZ[HPUMVYTHJP}

{

*HYYLY................................................................UT .............. tel. ....................................
4\UPJPWP .................................................................... 7YV]xUJPH .........................................

5VTKLSHJLU[YHS! ...........................................................................................................+H[HKLWVZHKHLUM\UJPVUHTLU[  

TLZHU`

,TWSHsHTLU[!JHYYLYVWSHsHWHYH[NLL[J .......................................................................................UT .............. tel. ....................................
4\UPJPWP ...............................................................................7YV]xUJPH ...................................................................... Fax ...................................
(J[P]P[H[WYPUJPWHSKLS»LTWYLZH! ................................................................................................................................ *5(,
5TLYVKLSYLNPZ[YLH\[VU~TPJ! ...........................................................
,5,9.0(,3Ï*;90*(
H,ULYNPHLSuJ[YPJHNLULYHKHWLYSHPUZ[HSÇSHJP}TLZ\YHKHLUIVYUZKLS»HS[LYUHKVY   ...........................4>O
I*VUZ\TZWYVWPZLULSZZLY]LPZKLSHJLU[YHS

 ...........................4>O

J,ULYNPHLSuJ[YPJHLUIHYYLZKLSHJLU[YHSHI

 ...........................4>O

K,ULYNPHLSuJ[YPJHJVTWYHKH

 ...........................4>O  ...................... Á

L*VUZ\TZUVPUJSVZVZHS»HWHY[H[I

 ...........................4>O  ...................... Á

K,ULYNPHLSuJ[YPJH]LU\KHJK¶L

 ...........................4>O

 ...................... Á

,5,9.0(;Ï940*(9,*<7,9(+(
*HSVY[PSNLULYHKHWLYSHPUZ[HSÇSHJP}

 

   ...................... Á

,5,9.0(;Ï940*(7904±90(
3»OHUK»LTWSLUHYUVTtZLSZ[P[\SHYZK»PUZ[HSÇSHJPVUZX\LJVUZ\TLP_PUJVTI\Z[PISL
*VTI\Z[PISL\[PSP[aH[

8\HU[P[H[

7*0

=HSVY

.HZUH[\YHS

.................................. 3 Nm3

....................................... kcal/Nm3

-\LS

.......................................[VULZ

.......................................  RJHSRN ...................... Á

Gasoil

.......................................[VULZ

.......................................  RJHSRN ...................... Á

Biomassa

.......................................[VULZ

.......................................  RJHSRN ...................... Á

9LZPK\Z\YIHUZ

.......................................[VULZ

.......................................  RJHSRN ...................... Á

(S[YLZYLZPK\Z

.......................................[VULZ

.......................................  RJHSRN ...................... Á

(S[YLZJVTI\Z[PISLZZ»OHUK»PUKPJHY

.......................................[VULZ

.......................................  RJHSRN ...................... Á

...................... Á

7,9:65(3+,+0*(;(3(*,5;9(3


05=,9:065:9,(30;A(+,:
(3(*,5;9(3+<9(5;3»(5@

*VZ[[V[HS
L\YVZ



5TKLWLYZVULZ


/VYLZ[YLIHSSHKLZ




 





.............................

............................

............................................



,\YVZ

................................    

9LWYLZLU[HU[H\[VYP[aH[ .........................................................................................................................................................................................
+50! ............................................................................................................   *nYYLJ..........................................................................................
¯K»KL¯KL ¯

-W# 
 %-W
 %-W
 %-W
%-W

%-W
 %-W
 %-W
 %-W
-W# 










Factor de potència



)VUPÄJHJP}
Punta Plana
· ·
·

·

·














·
Vall







·
·
·
·

 *VZ[[V[HSHKX\PZPJP}KLSJVTI\Z[PISLÁHU`!

 8\HU[P[H[HU\HS\[PSP[aHKH[HU`!

 7VKLYJHSVYxÄJTP[QnRJHSRN!

 *VZ[[V[HSK»HKX\PZPJP}KLSJVTI\Z[PISLLUWSHU[HÁHU`!

 8\HU[P[H[HU\HSJVUZ\TPKH4>OHU`!

 8\HU[P[H[HU\HSJVUZ\TPKH[HU`!

 7VKLYJHSVYxÄJTP[QnLUIHZLO\TP[H[RJHSRN!

 /\TP[H[TP[QHUH !

 7VKLYJHSVYxÄJTP[QnLUIHZLZLJHRJHSRN!

 +LUVTPUHJP}!

 *VTI\Z[PISL¯

+LZJYPWJP}KLSHPUZ[HSÇSHJP}KLJVJVTI\Z[P}!

B) CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTA DE COCOMBUSTIÓ

 9n[PVKLJVUZ\TTP[QnKLJVTI\Z[PISLWLYR>LUL[TP[QnWYVK\{[RNR>LPR>[R>L!

 9n[PVKLJVUZ\TTP[QnKLJVTI\Z[PISLWLYR>LIY\[TP[QnWYVK\{[RNR>LPR^[R>L!

 9n[PVKLJVUZ\TKLJVTI\Z[PISLWLYR>LUL[UVTPUHSWYVK\{[RNR>LPR>[R>L!

 9n[PVKLJVUZ\TKLJVTI\Z[PISLWLYR>LIY\[UVTPUHSWYVK\{[RNR>LPR>[R>L!

 ,ULYNPHUL[HWYVK\{KHHU\HSTLU[4>OHU`!

 ,ULYNPHIY\[HWYVK\{KHHU\HSTLU[4>OHU`!

- Hores anuals de funcionament:

 ,ULYNPHWYVK\{KHPYLUKPTLU[Z

 7V[uUJPHUL[HTP[QHUHHU\HSKLSHJLU[YHS4>!

 7V[uUJPHIY\[HTP[QHUHHU\HSKLSHJLU[YHS4>!

 7V[uUJPH[V[HSUL[HUVTPUHSKLSH[\YIPUHKLNHZ4>!

 7V[uUJPH[V[HSIY\[HUVTPUHSKLSH[\YIPUHKLNHZ4>!

 7V[uUJPH[V[HSUL[HUVTPUHSKLSHJLU[YHS4>!

 7V[uUJPH[V[HSIY\[HUVTPUHSKLSHJLU[YHS4>!

 7V[uUJPH[uYTPJHKLSH[\YIPUHKLNHZ4>!

 *HIHSUVTPUHSKL]HWVY[O!

 ;LTWLYH[\YHKLS]HWVY*!

 7YLZZP}KLS]HWVYIHY!

 9LUKPTLU[KLSHJHSKLYH !

 7V[uUJPH[uYTPJHKLSHJHSKLYH4>!

 7V[uUJPHKLSHJLU[YHS

Divendres 1 juny 2007

- Tipus de combustible:

 *VTI\Z[PISL\[PSP[aH[

A) DADES DE LA CENTRAL TÈRMICA PER CADASCUN DELS SEUS GRUPS

7LY[HSX\LSLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLJVJVTI\Z[P}Z»PUJSVN\PUHS»HY[PJSLZ»OHK»HWVY[HYSHPUMVYTHJP}ZLgüent:

Sol·licitud d’inclusió de les instal·lacions de cocombustió a l’article 46

ANNEX VI

,SZWLYJLU[H[NLZKLJVTWSLTLU[Z»OHUK»HWSPJHYHTIWLYPVKPJP[H[OVYnYPHPLUÄUHSP[aHYJHKHTLZZ»OH
KLMLYUL\UJ~TW\[TLUZ\HSX\LZ»OHKLMHJ[\YHYPSPX\PKHYZLNVUZJVYYLZWVUN\P

3HYLN\SHJP}KLSMHJ[VYKLWV[uUJPHZ»OHKLMLYLULSW\U[KLJVUUL_P}HTILSZPZ[LTHPZ»OHK»VI[LUPYMLU[
ZKLS»LX\PWKLTLZ\YHJVTW[HKVYYLNPZ[YHKVYKLSHPUZ[HSÇSHJP}:»OHKLJHSJ\SHYHTIK\LZ_PMYLZKLJPTHSZPS»HYYVKVUPTLU[Z»OHKLMLYWLYKLMLJ[LVWLYL_JtZZLNVUZZPSH[LYJLYH_PMYHKLJPTHStZVUVtZ
TLUVYKLJPUJ:»OHKLTHU[LUPYJHKHOVYHLULSW\U[KLJVUUL_P}KLSHPUZ[HSÇSHJP}HTISH_HY_HKPUZ
KLSZWLYxVKLZK»OVYLZW\U[HWSHUHP]HSSKLS[PW\Z[YLZKLKPZJYPTPUHJP}OVYnYPHK»HJVYKHTIS»HWHY[H[
KLS»HUUL_0KLS»6YKYLKLS4PUPZ[LYPK»0UKZ[YPHP,ULYNPHKLKLNLULYKL 













Tipo de Factor
de potència


0UK\J[P\





*HWHJP[H[P\



Per a totes les unitats de règim especial s’han de tenir en compte els valors següents del factor de po[uUJPHPLSZJVYYLZWVULU[Z]HSVYZWLYJLU[\HSZKLIVUPÄJHJP}WLUHSP[aHJP}HWSPJHISLZHSZWLYxVKLZOVYHYPZ
següents:

Complement per energia reactiva

ANNEX V
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 +LZJYPWJP}ZPZ[LTHKLTLZ\YHTLU[IPVTHZZHPVIPVNnZ!

 *VUZ\TZWYVWPZHZZVJPH[ZHSHTHUPW\SHJP}KLSJVTI\Z[PISL!

 +LZJYPWJP}KLSH[LJUVSVNPHKLJVJVTI\Z[P}!

 ;LJUVSVNPH\[PSP[aHKH!

 5VTIYL[V[HSKLWLYZVULZJVU[YHJ[HKLZWLYHS»VWLYHJP}KLSHPUZ[HSÇSHJP}KLJVJVTI\Z[P}OVYLZ
HU`[YLIHSSHKLZPJVZ[[V[HSK»HX\LZ[WLYZVUHS

 Personal:

 *VZ[K»PU]LYZP}KLSHPUZ[HSÇSHJP}KLJVJVTI\Z[P}Á!

 0U]LYZP}!

 9n[PVKLJVUZ\TKLJVTI\Z[PISLJVU]LUJPVUHSIPVTHZZHPVIPVNnZWLYR>LUL[TP[QnWYVK\{[
RNR>LPR>[R>L!

 9n[PVKLJVUZ\TKLJVTI\Z[PISLJVU]LUJPVUHSIPVTHZZHPVIPVNnZWLYR>LIY\[TP[QnWYVK\{[
RNR>LPR>[R>L!

 9n[PVKLJVUZ\TKLJVTI\Z[PISLJVU]LUJPVUHSIPVTHZZHPVIPVNnZWLYR>LUL[UVTPUHSWYVK\{[
RNR>LPR>[R>L!

 9n[PVKLJVUZ\TKLJVTI\Z[PISLJVU]LUJPVUHSIPVTHZZHPVIPVNnZWLYR>LIY\[UVTPUHSWYVK\{[
RNR>LPR>[R>L!

 ,ULYNPHLSuJ[YPJHIY\[HWYVK\{KHWLYSHJLU[YHSHJH\ZHKLSJVTI\Z[PISLJVUZ\TP[WLYSHJVJVTI\Z[P}4>OHU`!

 ,ULYNPHLSuJ[YPJH[V[HSIY\[HWYVK\{KHWLYSHJLU[YHS\UH]LNHKHPUZ[HSÇSHKHSHJVJVTI\Z[P}4>O
HU`!

 ,ULYNPHLSuJ[YPJH[V[HSIY\[HWYVK\{KHWLYSHJLU[YHS\UH]LNHKHPUZ[HSÇSHKHSHJVJVTI\Z[P}4>O
HU`!

 /VYLZHU\HSZKLM\UJPVUHTLU[KLSHPUZ[HSÇSHJP}KLJVJVTI\Z[P}!

- Hores anuals de funcionament de la central tèrmica:

 ,ULYNPHWYVK\{KH!

 Potència
 7V[uUJPH[uYTPJHKLSHPUZ[HSÇSHJP}KLJVJVTI\Z[P}WLYH\UWVKLYJHSVYxÄJPUMLYPVYKLSJVTI\Z[PISL
KLRJHSRNLUIHZLZLJH4>!
 0UJYLTLU[KLJYLTLU[ KL SH WV[uUJPH IY\[H UVTPUHS KL SH JLU[YHS WLY TV[P\ KL SH PUZ[HSÇSHJP} KL
JVJVTI\Z[P}4>P ZVIYLSHWV[uUJPHIY\[HUVTPUHSKLSHJLU[YHS!
 (\NTLU[KPZTPU\JP}KLJVUZ\TZWYVWPZKLSHJLU[YHSWLYTV[P\KLSHPUZ[HSÇSHJP}KLJVJVTI\Z[P}
4>P ZVIYLSLZWV[uUJPLZTP[QHULZPUVTPUHSZKLSHJLU[YHS!

7LYJLU[H[NLKL]HYPHJP}KLS»07*!

ÐUKL_KLWYL\Z*0-KLSJY\PTWVY[H[WLY,ZWHU`H7-!

ÐUKL_KLWYL\ZKLSNHZUH[\YHSKLJVNLULYHJP}0.5!







,SZ]HSVYZKLYLMLYuUJPHPUPJPHSZK»HX\LZ[ZxUKL_ZKLWYL\ZKLJVTI\Z[PISLHTILSZX\HSZZ»OHUYLHSP[aH[LSZJnSJ\SZX\LOHUKVUH[SSVJHSZ]HSVYZKL[HYPMLZPWYPTLZX\LÄN\YLUHS»HY[PJSLK»HX\LZ[9LPHS
KLJYL[Z}U!

7LYHSZ\INY\WHZ»OHKLWYLUKYLJVTH0*VTIULS]HSVYTP[QnK\YHU[LS[YPTLZ[YLUH[\YHS¸U¹KLS
JVZ[TP[Qn*0-KLSJY\PTWVY[H[WLY,ZWHU`HVI[PUN\[KLSLZKHKLZX\LW\ISPJHTLUZ\HSTLU[LS4PUPZ[LYP
K»0UKZ[YPH;\YPZTLP*VTLYsLULS)\[SSL[x,Z[HKxZ[PJK»/PKYVJHYI\YZKP]PKP[WLSJVYYLZWVULU[HS[LYJLY
[YPTLZ[YLKLPT\S[PWSPJH[WLY

(HX\LZ[LMLJ[L[V[LZSLZLTWYLZLZKPZ[YPI\{KVYLZPJVTLYJPHSP[aHKVYLZHTI\U]VS\TKL]LUKLZZ\WLYPVYH.>OHU\HSZHJVNLULYHKVYZOHUKLZ\ITPUPZ[YHYSLZKHKLZK»PUNYLZZVZP]VS\TK»LULYNPH
[V[HSZLZWLJPÄJHKLZHIHUZPSLZOHUKLYLTL[YLHSH+PYLJJP}.LULYHSKL7VSx[PJH,ULYNu[PJHP4PULZKLS
4PUPZ[LYPK»0UKZ[YPH;\YPZTLP*VTLYsHTI\UHWLYPVKPJP[H[[YPTLZ[YHS[LUPU[LUJVTW[LX\LLSZ[YPTLZ[YLZZ}ULSZX\H[YL[YPTLZ[YLZUH[\YHSZPZ»OHK»LU]PHYSHPUMVYTHJP}LZTLU[HKHJVYYLZWVULU[HS[YPTLZ[YL
HU[LYPVYHIHUZKLSKPHKLSZTLZVZK»HIYPSQ\SPVSVJ[\IYLPNLULYKLJHKHHU`

=VS\TF;V[HSP !X\HU[P[H[[V[HSK»LULYNPHJVTH4>OKLNHZUH[\YHSL_WYLZZH[LU7*:X\LLSJVTLYJPHSP[aHKVYOH]LU\[HSZZL\ZJSPLU[ZJVNLULYHKVYZJVTHHNYLNHJP}KLSZZL\ZJSPLU[ZH[HYPMHPHTLYJH[
K\YHU[[V[LSWLYxVKLKL[LTWZKLS[YPTLZ[YL¸U¹

0UNYtZF;V[HSi!YL[YPI\JP}[V[HSVI[PUN\KHWLSJVTLYJPHSP[aHKVY¸P¹WLY[V[LSNHZ]LU\[WLYHJVNLULYHJP}
JVTHHNYLNHJP}KLSZZL\ZJSPLU[ZH[HYPMHPHTLYJH[K\YHU[[V[LSWLYxVKLKL[LTWZKLS[YPTLZ[YL¸U¹

,S4PUPZ[LYPK»0UKZ[YPH;\YPZTLP*VTLYsOHKLJHSJ\SHYPW\ISPJHY[YPTLZ[YHSTLU[LS]HSVYJVYYLZWVULU[
X\LZ»OHK»HWSPJHYHWHY[PYKLSLZKHKLZX\LHWVY[LUSLZJVTLYJPHSP[aHKVYLZX\LZLY]LP_LUNHZHSZLNTLU[KLJSPLU[ZKLJVNLULYHJP}(X\LZ[LZKHKLZZ}U!

7LYHSJHZKLSZ\INY\WHZ»OHKLWYLUKYLJVTH0*VTIS»xUKL_KLSWYL\KLSNHZUH[\YHS¸0.5U¹P
HX\LZ[tZLS]HSVYTP[QnK\YHU[LS[YPTLZ[YLUH[\YHS¸U¹KLSWYL\KL]LUKHKLNHZUH[\YHSX\LHWSPX\LU
LSZJVTLYJPHSP[aHKVYZHSZZL\ZJSPLU[ZJVNLULYHKVYZ[HU[LSZHJVSSP[ZHTLYJH[SPILYHSP[aH[JVTH[HYPMH
YLN\SHKHKP]PKP[WLSJVYYLZWVULU[HS[LYJLY[YPTLZ[YLKLPT\S[PWSPJH[WLY

,SZTu[VKLZK»HJ[\HSP[aHJP}KL[HYPMLZPJVTWSLTLU[ZYL[YPI\[P\ZX\LLZTVZ[YLULUHX\LZ[HUUL_LZIHZLU
LUSLZ]HYPHJPVUZKLSZxUKL_ZKLWYL\ZKLJVTI\Z[PISLZK»HYHLUKH]HU[0*VTIPSH]HYPHJP}KLS»07*

ANNEX VII
Actualització de la retribució de les instal·lacions de la categoria a)
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,UX\uHSZL\[VYU!

 n7]$( n0*VTI) n07*

,S4PUPZ[LYPK»0UKZ[YPH;\YPZTLP*VTLYsOHKLYLHSP[aHYS»HJ[\HSP[aHJP}KLSLZWYPTLZHX\uMHYLMLYuUJPH
HX\LZ[ HWHY[H[ HTI \UH WLYPVKPJP[H[ [YPTLZ[YHS LU M\UJP} KL S»xUKL_ KLSZ WYL\Z KL JVTI\Z[PISLZ P LU
M\UJP}[HTItKLS»L]VS\JP}KLS»07*

PZ}UHWSPJHISLZLSZTH[LP_VZ[LYTLZJVLÄJPLU[ZPSHTH[LP_HTL[VKVSVNPHKLÄUP[ZHIHUZHS»HWHY[H[H
K»HX\LZ[HUUL_WLYHS»HJ[\HSP[aHJP}KLSH[HYPMHPX\LZ}UJVT\UZX\HU[HM}YT\SLZK»HJ[\HSP[aHJP}

CrU = Crn07*n n7] 

+L SH TH[LP_H THULYH Z»OH K»HJ[\HSP[aHY [YPTLZ[YHSTLU[ SH WYPTH KLÄUPKH H S»HY[PJSL  K»HX\LZ[ 9LPHS
KLJYL[WLYHSZZ\INY\WZHPHPZ\IZ[P[\PYHS»HU[LYPVYM}YT\SHYLZWLJ[P]HTLU[7]U per CrU i
Pvn per CrnHP_xS»L_WYLZZP}KLSHM}YT\SHK»HJ[\HSP[aHJP}KLSHWYPTHX\LKHK»HX\LZ[HTHULYH!

H 7YPTH

()!JVLÄJPLU[ZÄ_VZK»HJ[\HSP[aHJP}KLWLUKLU[ZKLSUP]LSSKLWV[uUJPHPKLSJVTI\Z[PISL\[PSP[aH[,SZ
]HSVYZHWHYLP_LUYLJVSSP[ZHSH[H\SHUTX\LZ»HKQ\U[HHHX\LZ[HUUL_

IPCn!xUKL_KLWYL\ZHSJVUZ\TLUÄUHSP[aHYLS[YPTLZ[YL¸U¹

 n07*$07*n¶07*U07*U

ICombn!xUKL_KLSWYL\KLSJVTI\Z[PISLKLZWYtZKLS»HJ[\HSP[aHJP}WLYHS[YPTLZ[YL¸U¹

 n0*VTI$0*VTIn¶0*VTIU0*VTIU

en què:

 n0*VTI$B n0*VTI07*nD¶

6U!


Fuel



#7#
#7#
#7#

7#

7#
#7#
#7#
#7#

7V[uUJPH4>
7#
#7#
#7#
#7#
 




)


 


  
 
 

  






(

 

 

CrU = Crn07*n

PvU = Pvn07*n

Divendres 1 juny 2007

7LYHSHZVSÇSPJP[\KKLSH[HYPMHVWYPTHLZWLJxÄJHWLYR>OHSHX\HSLZYLMLYLP_S»HY[PJSL Z»OHKLWYLZLU[HY\UH]HU[WYVQLJ[LX\LKLZJYPN\PKLTHULYHL_OH\Z[P]HSHPUZ[HSÇSHJP}VUHSTLU`ZLZKLZLU]VS\WPU
LSZHWHY[H[ZX\LLZSSPZ[LUHJVU[PU\HJP}

ANNEX VIII
:VSÇSPJP[\KKLYL[YPI\JP}LZWLJxÄJHWLYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLSNY\WI

M\UJP}KLSHYLSHJP}7]*YKPMLYLU[WLYHJHKHUP]LSSKLWV[uUJPH

  ¶7]*Y

(SLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLSZNY\WZHPHX\LOHNPUZ\WLYH[LSUVTIYLK»HU`ZK»L_WSV[HJP}X\LPUKPJH
S»HY[PJSLZL»SZOHK»HWSPJHY\UHJVYYLJJP}WLYHU[PN\P[H[KLTHULYHX\LLSZ]HSVYZKL7]P*YLZ[PN\PU
L_WYLZZH[ZJVT\UWYVK\J[LKLSLZ[HYPMLZVWYPTLZHJ[\HSP[aH[ZX\LLSZJVYYLZWVUN\PUT\S[PWSPJH[ZWLY
\UJVLÄJPLU[Ä_KL]HSVYJVYYLJ[VYKLSH[HYPMHPWLY\UJVLÄJPLU[¸ ¹JVYYLJ[VYKLSHWYPTHKL[LYTPUH[HWHY[PYKLS»L_WYLZZP}ZLN LU[!

J *VYYLJJP}WLYHU[PN\P[H[WLYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLSZNY\WZHPH

Prima

Tarifa

7LYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLSNY\WHZ»OHK»LMLJ[\HY\UHZVSHHJ[\HSP[aHJP}HU\HSKL[HYPMLZPWYPTLZK»HJVYK
HTIS»L]VS\JP}KLS»07*W\ISPJH[WLS4PUPZ[LYPK»,JVUVTPHH[YH]tZKLS»0UZ[P[\[5HJPVUHSK»,Z[HKxZ[PJH7LY
HS»HJ[\HSP[aHJP}KLSZ\INY\WHZ»OHKL[LUPYLUJVTW[LSH]HYPHJP}KLSWYL\KLSJHYI}LULSZTLYJH[Z
PU[LYUHJPVUHSZ

I (J[\HSP[aHJP}KL[HYPMLZPWYPTLZWLYHSZ\INY\WHPLSNY\WH



n










.HZVPS
P.37







*VTI\Z[PISL


.5



;H\SHUT

;H\SHHTILSZJVLÄJPLU[Z(P)KLSHM}YT\SHK»HJ[\HSP[aHJP}KLS»HWHY[H[HK»HX\LZ[HUUL_

7]!JVYYLJJP}NSVIHSWLYS»xUKL_KLSWYL\KLJVTI\Z[PISLX\LSPJVYYLZWVUN\P0*VTIPWLSJYLP_LTLU[
LUSH[H_HKLS»07*YLHS

IPCn!L_WYLZZH[LUWLYJLU[H[NL!=HYPHJP}KLS»07*

Pvn![HYPMHKL]LUKH]PNLU[LULS[YPTLZ[YL¸U¹

Pvn![HYPMH]PNLU[LULS[YPTLZ[YL¸U¹

6U!

PvU = Pvn07*n n7] 

3LZ [HYPMLZ HTI X\u LZ YLT\ULYH SH WYVK\JJP} UL[H KLSZ Z\INY\WZ H P H X\L YLJ\SS S»HY[PJSL 
K»HX\LZ[9LPHSKLJYL[SLZOHK»HJ[\HSP[aHY[YPTLZ[YHSTLU[LS4PUPZ[LYPK»0UKZ[YPH;\YPZTLP*VTLYsTP[QHUsHU[SHJVYYLZWVULU[VYKYLK»HJVYKHTISHM}YT\SHK»HJ[\HSP[aHJP}ZLN LU[!

H ;HYPMLZ

H (J[\HSP[aHJP}KL[HYPMLZPWYPTLZWLYHSZZ\INY\WZHPH
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([uZX\LSLZJVUKPJPVUZJSPTH[VS~NPX\LZZ}UKPMLYLU[ZWLYHJHKHSSVJPWVKLU]HYPHYK»\UHU`H\UHS[YL
LUSSVJKLJVUZPKLYHY\UWLYxVKLJVUJYL[HLMLJ[LZYLT\ULYH[P\ZZ»OHKLMLYLSJnSJ\SKLS»LSLJ[YPJP[H[

8\HUS»HWYVÄ[HTLU[KLSHJHSVY[PSLZYLHSP[aPHTILSWYVW~ZP[PUKPZ[PU[K»\[PSP[aHJP}JVTHJHSVYVMYLK
WLYHJSPTH[P[aHJP}K»LKPÄJPZZ»OHKLJVUZPKLYHY\UWLYxVKLKL[LTWZKPMLYLU[K»\UHU`WLYKL[LYTPUHYLS
YLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[KLÄUP[ZLNVUZS»HUUL_0

ANNEX IX
(WYVÄ[HTLU[KLJHSVY[PSWLYHJSPTH[P[aHJP}K»LKPÄJPZ

- Disponibilitat del sistema:

 *nUVUZ!

- Assegurances:

 5VTIYL[V[HSKLWLYZVULZJVU[YHJ[HKLZWLYHS»VWLYHJP}KLSHPUZ[HSÇSHJP}OVYLZHU`[YLIHSSHKLZP
JVZ[[V[HSK»HX\LZ[WLYZVUHS

*VZ[K»VWLYHJP}PTHU[LUPTLU[

 *VZ[KLKLZTHU[LSSHTLU[Á!

 *VZ[K»PU]LYZP}KLSHPUZ[HSÇSHJP}ÁKLZNSVZZHKH!

0U]LYZP}

 ,ULYNPHLSuJ[YPJH[V[HSIY\[HWYVK\{KHWLYSHJLU[YHS

- Hores anuals de funcionament de la central:

,ULYNPHWYVK\{KH

 -HIYPJHJP}! 5HJPVUHS <, 0U[LYUHJPVUHS!

 +LZLU]VS\WHTLU[! 5HJPVUHS <, 0U[LYUHJPVUHS!

,X\PWZWYPUJPWHSZ

 =PKH[PSKLSZLX\PWZKLSHPUZ[HSÇSHJP}!

 +LZJYPWJP}KLSH[LJUVSVNPH!

;LJUVSVNPH\[PSP[aHKH

- Potència total:

 7V[uUJPH\UP[nYPHWLYKPZWVZP[P\!

7V[uUJPHKLSHPUZ[HSÇSHJP}

CARACTERÍSTIQUES DE LA CENTRAL

Re fH ·

(
de

V
1
—

1
REE

)

BD

!YLUKPTLU[L_JS\ZP]HTLU[LSuJ[YPJKLSHPUZ[HSÇSHJP},8

I 6WJP}TLYJH[HY[PJSLI!SHPUZ[HSÇSHJP}K\YHU[LSWLYxVKLWYL]PZ[UVTtZOHKLYLIYLLSWYL\KLS
TLYJH[TtZLSZJVTWSLTLU[ZKLSTLYJH[X\LSPJVYYLZWVUN\PUHJHKHTVTLU[:»OHK»LMLJ[\HY\UHSPX\PKHJP}ÄUHSZLTLZ[YHSYLZ\S[H[K»HWSPJHYHS]HSVYKLÄUP[P\K»,9,,SHWYPTHTP[QHUHWVUKLYHKHKLSWLYxVKL
KLSPX\PKHJP}:»LU[tUJVTHWYPTHTP[QHUHWVUKLYHKHLSX\VJPLU[LU[YLLSZ\TH[VYPKLSZWYVK\J[LZKL
S»LSLJ[YPJP[H[X\LSHPUZ[HSÇSHJP}]LUHSTLYJH[LUJHKHTVTLU[WLS]HSVYKLSHWYPTHLUHX\LSSTVTLU[PLS
[V[HSKLS»LSLJ[YPJP[H[]LU\KHWLYSHPUZ[HSÇSHJP}HSTLYJH[LULSWLYxVKL:»OHKLWYLUKYLLS]HSVYHU[LYPVY
K»,9,,ZLTWYLX\LZPN\PPN\HSVPUMLYPVYHS»LULYNPH]LU\KHHSTLYJH[:PUVtZHP_xSHWYPTHTP[QHUH
WVUKLYHKHZ»OHK»HWSPJHYUVTtZZVIYLS»LSLJ[YPJP[H[]LU\KHHSTLYJH[

H ;HYPMHYLN\SHKHHY[PJSLH!SHPUZ[HSÇSHJP}K\YHU[LSWLYxVKLWYL]PZ[OHKLWLYJLIYLWLYS»LULYNPH
]LU\KHHSZPZ[LTHLSWLYJLU[KLSH[HYPMHYLN\SHKHX\LSPJVYYLZWVUN\PHJHKHTVTLU[:»OHK»LMLJ[\HY
\UHSPX\PKHJP}ÄUHSZLTLZ[YHSYLZ\S[H[K»HWSPJHYHS]HSVYKLÄUP[P\K»,9,,LSWLYJLU[KLS]HSVYKLSH
[HYPMHYLN\SHKHTP[QHUHWVUKLYHKHKLSWLYxVKLKLSPX\PKHJP}X\LSPJVYYLZWVUN\PHHX\LZ[HPUZ[HSÇSHJP}
:»LU[tUJVT[HYPMHTP[QHUHWVUKLYHKHLSX\VJPLU[LU[YLLSZ\TH[VYPKLSZWYVK\J[LZKLS»LSLJ[YPJP[H[X\L
SHPUZ[HSÇSHJP}JLKLP_HSZPZ[LTHLUJHKHTVTLU[WLS]HSVYKLSH[HYPMHYLN\SHKHK»HX\LZ[TVTLU[PLS
[V[HSKLS»LSLJ[YPJP[H[JLKPKHWLYSHPUZ[HSÇSHJP}HSZPZ[LTHLULSWLYxVKL:»OHKLWYLUKYLLS]HSVYHU[LYPVY
K»,9,,ZLTWYLX\LZPN\PPN\HSVPUMLYPVYHS»LULYNPHJLKPKHHSZPZ[LTH:PUVtZHP_xLSWLYJLU[KLSH
[HYPMHTP[QHUHWVUKLYHKHZ»OHK»HWSPJHYUVTtZZVIYLS»LSLJ[YPJP[H[JLKPKHHSZPZ[LTH

(LMLJ[LZWYnJ[PJZPVWLYH[P\ZWLYYLHSP[aHYSLZSPX\PKHJPVUZWHYJPHSZK\YHU[LSTLZPTTLKPH[HTLU[WVZ[LYPVYHSWLYxVKLX\LZ»OHKLSPX\PKHYLZKPZ[PUNLP_LULU[YLSLZK\LZVWJPVUZKL]LUKHWVZZPISLZ!

7LYHSJHZK»HWYVÄ[HTLU[KLJHSVY[PSWLYHJSPTH[P[aHJP}K»LKPÄJPZLZWYL]L\LUK\LZYL]PZPVUZHU\HSZ
ZLTLZ[YHSZLUSLZX\HSZZ»OHK»H]HS\HYPSPX\PKHYKLTHULYHL_[YHVYKPUnYPHWLYHSWLYxVKLJVYYLZWVULU[
K»VJ[\IYLHTHYsYZLTLZ[YLPWLYHSK»HIYPSHZL[LTIYLUZLTLZ[YLLS]HSVYKLS»L_WYLZZP}HU[LYPVY
K»LULYNPHLSuJ[YPJH,9,,HJHKHZJ\UK»HX\LZ[ZWLYxVKLZ

e

9LM/!]HSVYKLYLMLYuUJPHKLSYLUKPTLU[WLYHSHWYVK\JJP}ZLWHYHKHKLJHSVYZLNVUZKLÄULP_S»HUUL_0
K»HX\LZ[9LPHSKLJYL[

=!JHSVYVLULYNPH[uYTPJH[PSK»HJVYKHTISHKLÄUPJP}KLS»HWHY[H[HKLS»HY[PJSLK»HX\LZ[9LPHSKLJYL[,ULSJHZLUX\uSHKLTHUKHZPN\PKLYLMYPNLYHJP}S»LULYNPH[uYTPJH[PSJVYYLZWVULU[OHKLWYLUKYL
LSTH[LP_]HSVYX\LSHKLTHUKHKLYLMYPNLYHJP}ÄUHSX\LZH[PZMHJPSHJVNLULYHJP}

,9,,!LULYNPHLSuJ[YPJHX\LJVTWSLP_LSYLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[TxUPTYLX\LYP[[LUPU[LUJVTW[L
S»LULYNPH [uYTPJH [PS YLHS TLZ\YHKH (X\LZ[H LULYNPH LSuJ[YPJH UV WV[ Z\WLYHY LS ]HSVY KL S»LSLJ[YPJP[H[
]LU\KHHSH_HY_HLULSWLYxVKL

,UX\u!

EREE0 =

X\L HZZVJPHKH H S»LULYNPH [uYTPJH [PS YLHS KL JSPTH[P[aHJP} OH KL JVTWSPY HTI LS YLUKPTLU[ LSuJ[YPJ
equivalent requerit:
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(SZLMLJ[LZK»HX\LZ[9LPHSKLJYL[\UHNLULYHJP}UVNLZ[PVUHISLtZSHX\L[t\UHMVU[WYPTnYPHUVJVU[YVSHISLUPLTTHNH[aLTHISLPSHX\L[tWSHU[LZKLWYVK\JJP}HZZVJPHKLZX\LUV[LULUSHWVZZPIPSP[H[KL
JVU[YVSHYSHWYVK\JJP}ZLN\PU[PUZ[Y\JJPVUZKLS»VWLYHKVYKLSZPZ[LTHZLUZLPUJ}YYLYLU\UHIVJHTLU[
K»LULYNPHWYPTnYPHVItSHMLYTLZHKLSHWYL]PZP}KLWYVK\JJP}M\[\YHUVtZZ\ÄJPLU[WLYX\uLZW\N\P
JVUZPKLYHYWYVNYHTH,UWYPUJPWPLZJVUZPKLYLUUVNLZ[PVUHISLZLSZNLULYHKVYZKLYuNPTLZWLJPHSX\L
K»HJVYKHTISHJSHZZPÄJHJP}X\LLZ[HISLP_HX\LZ[9LPHSKLJYL[LZ[PN\PUPUJSVZVZLULSZNY\WZIIP

 :LTWYLX\LZLZHS]HN\HYKPUSLZJVUKPJPVUZKLZLN\YL[H[PX\HSP[H[KLZ\ITPUPZ[YHTLU[WLYHSZPZ[LTH
LSuJ[YPJPHTISLZSPTP[HJPVUZX\LK»HJVYKHTISHUVYTH[P]H]PNLU[X\LLZ[HISLP_PS»VWLYHKVYKLSZPZ[LTH
VZPZ»LZJH\LSNLZ[VYKLSH_HY_HKPZ[YPI\JP}LSZNLULYHKVYZKLYuNPTLZWLJPHSOHUKL[LUPYWYPVYP[H[WLY
L]HJ\HYS»LULYNPHWYVK\{KHKH]HU[KLSZNLULYHKVYZKLYuNPTVYKPUHYPHTIWHY[PJ\SHYWYLMLYuUJPHWLYHSH
NLULYHJP}KLYuNPTLZWLJPHSUVNLZ[PVUHISLHWHY[PYKLMVU[ZYLUV]HISLZ(P_xTH[LP_HTIS»VIQLJ[P\KL
JVU[YPI\PYH\UHPU[LNYHJP}ZLN\YHPTn_PTHKLSHNLULYHJP}KLYuNPTLZWLJPHSUVNLZ[PVUHISLS»VWLYHKVY
KLSZPZ[LTHOHKLJVUZPKLYHYWYLMLYLU[ZLSZNLULYHKVYZHTI\UHHKLX\HJP}[LJUVS~NPJHX\LJVU[YPI\LP_P[HU[JVTZPN\PWVZZPISLHNHYHU[PYSLZJVUKPJPVUZKLZLN\YL[H[PX\HSP[H[KLZ\ITPUPZ[YHTLU[WLYHS
ZPZ[LTHLSuJ[YPJ

U :\ILZ[HJPVUZ P JLU[YLZ KL [YHUZMVYTHJP} (;);! SH WV[uUJPH [V[HS KL SH PUZ[HSÇSHJP} V JVUQ\U[
K»PUZ[HSÇSHJPVUZJVUULJ[HKLZH\UHZ\ILZ[HJP}VJLU[YLKL[YHUZMVYTHJP}UVOHKLZ\WLYHYLSWLY
JLU[KLSHJHWHJP[H[KL[YHUZMVYTHJP}PUZ[HSÇSHKHWLYHHX\LZ[UP]LSSKL[LUZP}
3LZPUZ[HSÇSHJPVUZKLSNY\WIOHUKL[LUPYUVYTLZLZWLJxÄX\LZX\LOHUKLKPJ[HYLSZ~YNHUZX\L[PUN\PU
H[YPI\{KHSHJVTWL[uUJPHZLN\PU[LSZJYP[LYPZHU[LYPVYTLU[LZTLU[H[Z

Y 3xUPLZ!SHWV[uUJPH[V[HSKLSHPUZ[HSÇSHJP}VJVUQ\U[K»PUZ[HSÇSHJPVUZJVUULJ[HKLZHSHSxUPHUVOHKL
Z\WLYHYLSWLYJLU[KLSHJHWHJP[H[KLSHSxUPHLULSW\U[KLJVUUL_P}KLÄUPKHJVTSHJHWHJP[H[[uYTPJH
KLKPZZLU`KLSHSxUPHLUHX\LZ[W\U[

J ,UYLSHJP}HTISHWV[uUJPHTn_PTHHKTPZZPISLLUSHPU[LYJVUUL_P}K»\UHPUZ[HSÇSHJP}KLWYVK\JJP}LU
YuNPTLZWLJPHSVJVUQ\U[K»PUZ[HSÇSHJPVUZX\LJVTWHY[LP_PUW\U[KLJVUUL_P}HSH_HY_HZ»OHUKL[LUPYLU
JVTW[LLSZJYP[LYPZZLN LU[ZZLNVUZZPSHJVUUL_P}LZMHHTISHKPZ[YPI\{KVYHH\UHSxUPHVKPYLJ[HTLU[
H\UHZ\ILZ[HJP}!

I ,SZ[P[\SHYZX\L[PUN\PUPU[LYJVUULJ[H[ZLUWHYHSÇSLSLSZZL\ZNY\WZHTISH_HY_HKL[YHUZWVY[VSLZ_HY_LZKLKPZ[YPI\JP}POVOHUK»LZ[HYLU\UZVSW\U[SSL]H[KLJPYJ\TZ[nUJPLZLZWLJPHSZKLN\KHTLU[Q\Z[PÄJHKLZPH\[VYP[aHKLZWLYS»(KTPUPZ[YHJP}JVTWL[LU[PWVKLU\[PSP[aHYNLULYHKVYZZxUJYVUZVHZxUJYVUZ
(X\LZ[Z[P[\SHYZOHUKL[HSSHYSHJVUUL_P}HTISH_HY_HKL[YHUZWVY[VKPZ[YPI\JP}PZPWLYJH\ZLZKLMVYsH
THQVYVHS[YLZKLN\KHTLU[Q\Z[PÄJHKLZPHJJLW[HKLZWLYS»(KTPUPZ[YHJP}JVTWL[LU[VLZ[HISLY[LZLULSZ
WYVJLKPTLU[ZK»VWLYHJP}S»LTWYLZHKPZ[YPI\{KVYHV[YHUZWVY[PZ[HVS»VWLYHKVYKLSZPZ[LTHOVZVSÇSPJP[H
;HUTH[LP_SLZJVUKPJPVUZKLSZLY]LPUVYTHSZ»OHUKLYLZ[HISPYHSTtZYnWPKHTLU[WVZZPISL8\HULZKVUP
HX\LZ[HJPYJ\TZ[nUJPHZ»OHKLJVT\UPJHYHS»~YNHUJVTWL[LU[

H ,SZ[P[\SHYZX\LUV[PUN\PUPU[LYJVUULJ[H[ZLUWHYHSÇSLSLSZZL\ZNY\WZHTISH_HY_HKL[YHUZWVY[VSLZ
_HY_LZKLKPZ[YPI\JP}OHUKL[LUPY[V[LZSLZZL]LZPUZ[HSÇSHJPVUZYLJLW[VYLZVUVTtZ\UHWHY[K»HX\LZ[LZ
PUZ[HSÇSHJPVUZJVUULJ[HISLZWLY\UZPZ[LTHKLJVTT\[HJP}VItHSH_HY_HNLULYHSVItHSZZL\ZNY\WZ
NLULYHKVYZX\LOHK»HZZLN\YHYX\LLUJHWJHZW\N\PUX\LKHYLSZZL\ZNY\WZNLULYHKVYZJVUULJ[H[Z
HSH_HY_HLZTLU[HKH

 (P_xTH[LP_Z»OHUKL[LUPYLUJVTW[LLSZJYP[LYPZZLN LU[Z!

S»~YNHUJVTWL[LU[SHYLZVS\JP}KLSHKPZJYLWnUJPHX\LZ»OHKLKPJ[HYPUV[PÄJHYHS»PU[LYLZZH[LULS[LYTPUP
Tn_PTKL[YLZTLZVZJVTW[H[ZHWHY[PYKLSHKH[HKLSHZVSÇSPJP[\K

Divendres 1 juny 2007

 3»HJJtZ P JVUUL_P} H SH _HY_H P SLZ JVUKPJPVUZ K»VWLYHJP} WLY H SLZ PUZ[HSÇSHJPVUZ KL NLULYHJP} KL
YuNPTLZWLJPHSHP_xJVTLSKLZLU]VS\WHTLU[KLSLZPUZ[HSÇSHJPVUZKL_HY_HULJLZZnYPLZWLYHSHJVUUL_P}
PJVZ[VZHZZVJPH[ZZ»OHUKLYLZVSKYLZLNVUZLSX\LLZ[HISLP_LULS9LPHSKLJYL[ K»KLKLZLTIYLPLS9LPHSKLJYL[KL KLZL[LTIYLPSHUVYTH[P]HX\LLSKLZWSLNHHTISLZJVUKPJPVUZ
WHY[PJ\SHYZX\LLZ[HISLP_HX\LZ[9LPHSKLJYL[,ULSJHZX\LLS[P[\SHYUVHJJLW[PSHWYVWVZ[HHS[LYUH[P]H
YLHSP[aHKHWLYS»LTWYLZHKPZ[YPI\{KVYHKH]HU[\UHZVSÇSPJP[\KKLW\U[K»HJJtZPJVUUL_P}WV[ZVSÇSPJP[HYH

Accés i connexió a la xarxa

ANNEX XI

,YP!LULYNPHLSuJ[YPJHYL[YPI\{KHZLNVUZSH[HYPMHVWYPTHWLYHSJVTI\Z[PISLP
,![V[HSLULYNPHLSuJ[YPJHHIVJHKHHSH_HY_H
,YZ!LULYNPHLSuJ[YPJHYL[YPI\{KHZLNVUZSH[HYPMHVWYPTHWLYHSZ\INY\WI
*P!,ULYNPHWYPTnYPH[V[HSWYVJLKLU[KLSJVTI\Z[PISLPJHSJ\SHKHWLYTHZZHP7*0
db$9LUKPTLU[LU[HU[WLY\UKLSHPUZ[HSÇSHJP}WLYHIPVTHZZHIPVNnZYLZPK\PN\HSH

,YZ$,·

Y Eri

n

,YP$db · Ci

/PIYPKHJPVUZ[PW\Z!

,YP!LULYNPHLSuJ[YPJHYL[YPI\{KHZLNVUZSH[HYPMHVWYPTHWLYHSJVTI\Z[PISLP
,![V[HSLULYNPHLSuJ[YPJHHIVJHKHHSH_HY_H
*P!LULYNPHWYPTnYPH[V[HSWYVJLKLU[KLSJVTI\Z[PISLPJHSJ\SHKHWLYTHZZHP7*0
*I!LULYNPHWYPTnYPH[V[HSWYVJLKLU[KLSZKPMLYLU[Z[PW\ZKLIPVTHZZHIPVNnZYLZPK\JHSJ\SHKHJVTH
Z\TH[VYPKL*P

,UX\u!

,YP$,Ç

/PIYPKHJPVUZ[PW\Z!

7LYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZX\LYLN\SHS»HY[PJSLS»LULYNPHX\LZ»OHKLYL[YPI\PYHJHKHZJ\UKLSZNY\WZV
Z\INY\WZtZSHZLN LU[!

Retribució de les instal·lacions híbrides

ANNEX X

0UKLWLUKLU[TLU[KLS»VWJP}KL]LUKHLSLNPKHLULSJHZLUX\uLS]HSVYKLS»LSLJ[YPJP[H[X\LZ»VI[tKL
SHM}YT\SHBDHU[LYPVYZPN\PZ\WLYPVYHS»LSLJ[YPJP[H[NLULYHKHUL[HLULSWLYxVKLZ»OHKLMLYLSJnSJ\SKLS
YLUKPTLU[ LSuJ[YPJ LX\P]HSLU[ X\L JVYYLZWVU HSZ ]HSVYZ KL S»LULYNPH [uYTPJH [PS TLZ\YHKH Q\U[HTLU[
HTILSKLS»LSLJ[YPJP[H[NLULYHKHIY\[H[V[LZK\LZLULSWLYxVKLHTISHÄUHSP[H[X\LHTILS]HSVYKLS
YLUKPTLU[LSuJ[YPJLX\P]HSLU[JHSJ\SH[K»HX\LZ[HTHULYHZ»HWSPX\PLSJVTWSLTLU[WLYLÄJPuUJPHKLÄUP[H
S»HY[PJSLK»HX\LZ[9LPHSKLJYL[
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 7LYHSHNLULYHJP}UVNLZ[PVUHISLSHJHWHJP[H[KLNLULYHJP}K»\UHPUZ[HSÇSHJP}VJVUQ\U[K»PUZ[HSÇSHJPVUZ
X\LJVTWHY[LP_PUW\U[KLJVUUL_P}HSH_HY_HUVOHKLWHZZHYK»KLSHWV[uUJPHKLJ\Y[JPYJ\P[KL
SH_HY_HLUHX\LZ[W\U[

 :PS»~YNHUJVTWL[LU[KL[LJ[HJPYJ\TZ[nUJPLZHSH_HY_HKLS»LTWYLZHHKX\PYPKVYHX\LPTWLKLP_LU[uJUPJHTLU[S»HIZVYJP}KLS»LULYNPHWYVK\{KHOHKLÄ_HY\U[LYTPUPWLYZVS\JPVUHYSLZ3LZKLZWLZLZKLSLZ
TVKPÄJHJPVUZHSH_HY_HKLS»LTWYLZHHKX\PYPKVYHZ}UHJnYYLJKLS[P[\SHYKLSHPUZ[HSÇSHJP}KLWYVK\JJP}
SSL]H[X\LUVZPN\PUL_JS\ZP]HTLU[WLYHSZL\ZLY]LP"LUHX\LZ[JHZZ}UHJnYYLJKLSLZK\LZWHY[ZKL
T\[\HJVYK[LUPU[LUJVTW[LS»ZX\LLZWYL]L\X\LMHYHUK»HX\LZ[LZTVKPÄJHJPVUZJHKHZJ\UHKLSLZ
WHY[Z,UJHZKLKPZJYLWnUJPHOVOHKLYLZVSKYLS»~YNHUJVYYLZWVULU[KLS»(KTPUPZ[YHJP}JVTWL[LU[

 3LZKLZWLZLZKLSLZPUZ[HSÇSHJPVUZULJLZZnYPLZWLYHSHJVUUL_P}HTIJHYnJ[LYNLULYHSZ}UHJnYYLJ
KLS[P[\SHYKLSHJLU[YHSKLWYVK\JJP}

 (IHUZKLWVZHYLU[LUZP}SLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLNLULYHJP}PKLJVUUL_P}H_HY_HHZZVJPHKLZZ»OHKL
YLX\LYPYS»PUMVYTLKL]LYPÄJHJP}KLSLZJVUKPJPVUZ[uJUPX\LZKLJVUUL_P}KLS»VWLYHKVYKLSZPZ[LTHVKLS
NLZ[VYKLSH_HY_HKLKPZ[YPI\JP}X\LHJYLKP[PLSJVTWSPTLU[KLSZYLX\PZP[ZWLYHSHWVZHKHLUZLY]LPKL
SHPUZ[HSÇSHJP}ZLNVUZSHUVYTH[P]H]PNLU[ZVIYLSHIHZLKLSHPUMVYTHJP}X\LHWVY[PULSZNLULYHKVYZ,S
JVTWSPTLU[S»OHK»HJYLKP[HYZPZ»LZJH\SH*VTPZZP}5HJPVUHSKLS»,ULYNPHVS»~YNHUKLS»(KTPUPZ[YHJP}
JVTWL[LU[

 7LYHPUZ[HSÇSHJPVUZVHNY\WHJPVUZK»PUZ[HSÇSHJPVUZKLTtZKL4>X\LZ»OHUKLJVUULJ[HYHSH_HY_HKLKPZ[YPI\JP}PKLZWYtZKLSHJVUJS\ZP}KLSHZL]HHJJLW[HIPSP[H[WLSNLZ[VYKLKPZ[YPI\JP}HX\LZ[OH
KLZVSÇSPJP[HYHS»VWLYHKVYKLSZPZ[LTHSHZL]HHJJLW[HIPSP[H[KLZKLSHWLYZWLJ[P]HKLSH_HY_HKL[YHUZWVY[
LULSZWYVJLKPTLU[ZK»HJJtZPJVUUL_P}(P_xTH[LP_LSNLZ[VYKLSH_HY_HKLKPZ[YPI\JP}OHK»PUMVYTHY
S»VWLYHKVYKLSZPZ[LTHZVIYLSHYLZVS\JP}KLSZWYVJLKPTLU[ZK»HJJtZPJVUUL_P}KL[V[LZSLZPUZ[HSÇSHJPVUZ
PUJSVZLZLUS»nTIP[K»HX\LZ[9LPHSKLJYL[

8\HUKP]LYZVZNLULYHKVYZKLYuNPTLZWLJPHSJVTWHY[LP_PUW\U[KLJVUUL_P}HSH_HY_HKL[YHUZWVY[
SH[YHTP[HJP}KLSZWYVJLKPTLU[ZK»HJJtZPJVUUL_P}KH]HU[S»VWLYHKVYKLSZPZ[LTHP[YHUZWVY[PZ[H[P[\SHY
KLSWHYJJVYYLZWVULU[HP_xJVTSHJVVYKPUHJP}HTIHX\LZ[S[PTKLZWYtZKLSHWVZHKHLUZLY]LPKLSH
NLULYHJP}S»OHKLYLHSP[aHYKLTHULYHJVUQ\U[HPJVVYKPUHKH\UPU[LYSVJ\[VYUPJKLU\ZX\LOHK»HJ[\HY
LUYLWYLZLU[HJP}KLSZNLULYHKVYZLULSZ[LYTLZPHTISLZM\UJPVUZX\LZ»LZ[HISLP_PU

 :LTWYLX\LZPN\PWVZZPISLZ»OHKLWYVJ\YHYX\LKP]LYZLZPUZ[HSÇSHJPVUZWYVK\J[VYLZ\[PSP[aPUSLZTH[LP_LZ PUZ[HSÇSHJPVUZ K»L]HJ\HJP} KL S»LULYNPH LSuJ[YPJH LUJHYH X\L LZ [YHJ[P KL [P[\SHYZ KPMLYLU[Z ,SZ
~YNHUZKLS»(KTPUPZ[YHJP}JVTWL[LU[X\HUH\[VYP[aPUHX\LZ[H\[PSP[aHJP}OHUKLÄ_HYSLZJVUKPJPVUZX\L
OHUKLJVTWSPYLSZ[P[\SHYZHÄX\LUVLZKLZ]PY[\{USLZTLZ\YLZK»LULYNPHLSuJ[YPJHKLJHKHZJ\UHKLSLZ
PUZ[HSÇSHJPVUZKLWYVK\JJP}X\L\[PSP[aPUSLZPUZ[HSÇSHJPVUZK»L]HJ\HJP}LZTLU[HKLZ

 7LSX\LMHHSHJVUUL_P}HSH_HY_HLUJHZKLSPTP[HJPVUZLULSW\U[KLJVUUL_P}KLYP]HKLZKL]PHIPSP[H[
MxZPJHV[uJUPJHWLYL_WHUKPYZLVWLYS»HWSPJHJP}KLSZJYP[LYPZKLKLZLU]VS\WHTLU[KLSH_HY_HLSZNLULYHKVYZKLYuNPTLZWLJPHSHWHY[PYKLMVU[ZK»LULYNPHYLUV]HISLOHUKL[LUPYWYPVYP[H[KLJVUUL_P}KH]HU[
KLSHYLZ[HKLSZNLULYHKVYZ(X\LZ[HWYPVYP[H[tZHWSPJHISLK\YHU[LS[LYTPUPLUX\uJVUJVYYPUKP]LYZLZ
PUZ[HSÇSHJPVUZLUJVUKPJPVUZKLMVYTHSP[aHYLSJVU[YHJ[L[uJUPJK»HJJtZ

IHP_xJVTLSZNLULYHKVYZOPKYn\SPJZÅ\LU[ZPU[LNYH[ZLULSZNY\WZIPISSL]H[X\LLZ]HSVYPLZWLJxÄJHTLU[JVTHNLZ[PVUHISL\UHWSHU[HNLULYHKVYHX\LOHKLYLHSP[aHYS»VWLYHKVYKLSZPZ[LTHHTI
S»HWSPJHJP}JVUZLX LU[KLSZYLX\PZP[ZVJVUKPJPVUHU[ZHZZVJPH[ZHSHJVUKPJP}LZTLU[HKH

(JVU[PU\HJP}Z»PUKPX\LULSZWLYÄSZKLWYVK\JJP}WLYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZMV[V]VS[HPX\LZPSLZOPKYn\SPX\LZ
7LYHSHYLZ[HKLSLZ[LJUVSVNPLZLZJVUZPKLYHSSL]H[KLTPSSVYWYL]PZP}JVTHMHJ[VYKLM\UJPVUHTLU[
LU[V[LZSLZOVYLZKLS»HU`

,UJHZX\LSHPUZ[HSÇSHJP}UVKPZWVZPKLTLZ\YHOVYnYPHZ»OHKLJHSJ\SHYSHZL]HLULYNPHHJHKHOVYH
T\S[PWSPJHU[SHWV[uUJPHPUZ[HSÇSHKHKLSHPUZ[HSÇSHJP}WLSMHJ[VYKLM\UJPVUHTLU[X\LLZ[HISLP_LUSLZ[H\SLZ
ZLN LU[ZWLYHJHKH[LJUVSVNPHPTLZ,ULSJHZKLSHMV[V]VS[HPJHZ»OHKLWYLUKYLLSX\HKYLJVYYLZWVULU[HSHaVUHZVSHYVULZ[PN\P\IPJHKHMxZPJHTLU[SHPUZ[HSÇSHJP}(HX\LZ[ZLMLJ[LZLZ[LULULUJVTW[L
SLZ JPUJ aVULZ JSPTn[PX\LZ ZLNVUZ SH YHKPHJP} ZVSHY TP[QHUH H ,ZWHU`H X\L LZ[HISLP_ LS 9LPHS KLJYL[
KLKLTHYsWLSX\HSZ»HWYV]HLS*VKP[uJUPJKLS»LKPÄJHJP}

7LYÄSZOVYHYPZWLYHSLZPUZ[HSÇSHJPVUZMV[V]VS[HPX\LZOPKYn\SPX\LZPHS[YLZ
X\LUV[PUN\PUTLZ\YHOVYnYPH

ANNEX XII

,SZ[YHUZMVYTHKVYZKLTLZ\YHHJ[\HSTLU[PUZ[HSÇSH[ZWVKLUKLKPJHYLSZZL\ZZLJ\UKHYPZZPT\S[nUPHTLU[
HSHTLZ\YHKLZ[PUHKHHSHSPX\PKHJP}PHHS[YLZ\ZVZZLTWYLX\LSHJnYYLNHX\LZ\WVY[PULSZZL\ZZLJ\UKHYPZLZTHU[PUN\PKPUZKLSYHUNLZWLJPÄJH[LULSZZL\ZHZZHQVZ

3HTLZ\YHKLS»LULYNPHWYVK\{KHLUIHYYLZKLJLU[YHSKLSLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLSHJH[LNVYPHHLZWV[VI[LUPY
JVTHJVTIPUHJP}KLTLZ\YLZHWHY[PYKLSHTLZ\YHKLS»LULYNPHL_JLKLU[nYPHSSP\YHKHHSH_HY_HKL[YHUZWVY[VKPZ[YPI\JP}VHWHY[PYKLSLZTLZ\YLZKLS»LULYNPHWYVK\{KHLUIVYUZKLNLULYHKVYZ

 ,SZLX\PWZKLTLZ\YHPUZ[HSÇSH[ZLUSLZIHYYLZKLJLU[YHSKLSLZPUZ[HSÇSHJPVUZKLJH[LNVYPHHHTI
HU[LYPVYP[H[HS»LU[YHKHLU]PNVYK»HX\LZ[9LPHSKLJYL[X\LUVJVTWSLP_PUSLZLZWLJPÄJHJPVUZX\LJVU[t
LS9LNSHTLU[KLW\U[ZKLTLZ\YHKLSZJVUZ\TZP[YnUZP[ZK»LULYNPHLSuJ[YPJHZ»OHUKLZ\IZ[P[\PYHIHUZ
X\LHX\LZ[LZPUZ[HSÇSHJPVUZVW[PUWLYJHU]PHYK»VWJP}KL]LUKHK»LULYNPHWLYMLYOVK»HJVYKHTIS»VWJP}
IKLS»HY[PJSLPLU[V[JHZLU\U[LYTPUPTn_PTKLKV[aLTLZVZKLZKLS»LU[YHKHLU]PNVYK»HX\LZ[
9LPHSKLJYL[

3LZWYV[LJJPVUZKLTxUPTHMYLX uUJPHKLSZNY\WZNLULYHKVYZOHUK»LZ[HYJVVYKPUHKLZHTILSZPZ[LTH
KLKLZSSHZ[KLJnYYLN\LZWLYMYLX uUJPHKLSZPZ[LTHLSuJ[YPJWLUPUZ\SHYLZWHU`VSWLYSHX\HSJVZHLSZ
NLULYHKVYZUVTtZLZWVKLUKLZHJVISHYKLSH_HY_HZPSHMYLX uUJPHJH\WLYZV[HKL/aHTI\UH
[LTWVYP[aHJP}KLZLNVUZJVTHTxUPT+»HS[YHIHUKHSLZWYV[LJJPVUZKLTn_PTHMYLX uUJPHUVTtZ
WVKLUWYV]VJHYLSKLZHJVISHTLU[KLSZNLULYHKVYZZPSHMYLX uUJPHZ»LSL]HWLYZVIYLKL/aHTISH
[LTWVYP[aHJP}X\LLZ[HISLP_PULSZWYVJLKPTLU[ZK»VWLYHJP}

,UJHZK»VIYPYS»PU[LYY\W[VYH\[VTn[PJKLS»LTWYLZH[P[\SHYKLSH_HY_HLULSW\U[KLJVUUL_P}HP_xJVTLU
X\HSZL]VSZP[\HJP}LUSHX\HSSHNLULYHJP}W\N\PX\LKHYM\UJPVUHU[LUPSSHLSNLULYHKVYOHK»PUZ[HSÇSHY\U
ZPZ[LTHKL[LSLKPZWHYHTLU[H\[VTn[PJV\UHS[YLTP[QnX\LKLZJVUULJ[PSHJLU[YHSVJLU[YHSZNLULYHKVYZ
WLY[HSK»L]P[HYWVZZPISLZKHU`ZWLYZVUHSZVZVIYLSLZJnYYLN\LZ,U[V[JHZHX\LZ[HJPYJ\TZ[nUJPHZ»OH
KLYLÅLJ[PYKLTHULYHL_WSxJP[HLULSJVU[YHJ[LLU[YLLSNLULYHKVYPS»LTWYLZH[P[\SHYKLSH_HY_HLULS
W\U[KLJVUUL_P}PZ»OPOHKLMLYJVUZ[HYZPZ»LZJH\SHULJLZZnYPHJVVYKPUHJP}HTILSZKPZWVZP[P\ZKL
YLLUNHU_HTLU[H\[VTn[PJKLSH_HY_HHSHaVUH
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