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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
16487 Ordre ITC/2877/2008, de 9 d’octubre, per la qual s’estableix un mecanisme de 

foment de l’ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb fins de 
transport.
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La importància de l’increment de l’ús dels biocarburants en el transport radica no 
només en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle imputable a la 
substitució de carburants fòssils per biocarburants, sinó també en el seu caràcter renovable, 
la seva contribució a la diversificació del consum d’energia primària i una menor dependència 
energètica dels carburants fòssils esmentats, i en els efectes arrossegament positius que 
es podrien derivar sobre les explotacions agràries i el medi rural.

La Directiva 2003/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de maig de 2003, 
relativa al foment de l’ús de biocarburants i altres combustibles renovables en el transport, 
estableix que els estats membres han de vetllar perquè es comercialitzi als seus mercats 
una proporció mínima de biocarburants i altres combustibles renovables. Per a això, es 
permet que els biocarburants es puguin posar a disposició dels consumidors mesclats 
amb carburants convencionals fins en un 5 per cent en volum, o bé en concentracions més 
altes en productes amb etiquetatges específics. Així mateix, s’estableix per al 31 de 
desembre de 2010 l’objectiu indicatiu d’utilització de biocarburants d’almenys el 5,75 per 
cent del contingut energètic de les gasolines i gasoils comercialitzats amb fins de transport 
en cada Estat membre.

La disposició addicional setzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, estableix objectius anuals de biocarburants i altres combustibles renovables 
amb fins de transport, que són objectius obligatoris a partir de l’any 2009, i arriben al 5,83 
per cent el 2010. A més, s’habilita el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per dictar les 
disposicions necessàries per regular un mecanisme de foment de la incorporació de 
biocarburants i altres combustibles renovables amb fins de transport.

Per aconseguir aquests objectius de la manera més eficient possible, la present Ordre 
estableix objectius mínims per producte inferiors a l’objectiu global que disposa la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, mecanismes de flexibilitat temporal per a la comptabilització de 
les quantitats de biocarburants venudes o consumides, i un sistema de certificació i 
pagaments compensatoris que ha de gestionar la Comissió Nacional d’Energia i permetrà 
als subjectes obligats la transferència de certificats, alhora que servirà com a mecanisme 
de control de l’obligació.

El mecanisme de foment de la utilització de biocarburants i altres combustibles 
renovables amb fins de transport que s’aprova en aquesta Ordre permetrà assolir, el 2011, 
un objectiu global del 7 per cent del contingut energètic de les gasolines i gasoils 
comercialitzats amb fins de transport.

Encara que alguns aspectes continguts en aquest mecanisme també són objecte de 
regulació a efectes fiscals, el contingut d’aquesta Ordre s’aprova sense perjudici del que 
estableix la normativa fiscal.

S’ha realitzat el preceptiu tràmit d’audiència als interessats a través del Consell 
Consultiu d’Hidrocarburs, les al·legacions del qual s’han tingut en compte per elaborar 
l’informe de la Comissió Nacional d’Energia de 18 de desembre de 2007, i s’ha sotmès la 
present norma a informe de la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
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CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte de la present Ordre la regulació d’un mecanisme de foment de la 
utilització de biocarburants i altres combustibles renovables amb fins de transport.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes del que estableix aquesta Ordre, s’entén per «biomassa»: la fracció 
biodegradable dels productes, deixalles i residus procedents de l’agricultura (incloses les 
substàncies d’origen vegetal i d’origen animal), de la silvicultura i de les indústries connexes, 
així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals.

2. Igualment, als efectes del que estableix aquesta Ordre, s’entén per «biocarburants 
i altres combustibles renovables», d’ara endavant biocarburants: els combustibles líquids 
o gasosos per a transport produïts a partir de la biomassa, considerant els productes 
enumerats a continuació:

a) «bioetanol»: alcohol etílic produït a partir de productes agrícoles o d’origen vegetal, 
tant si s’utilitza com a tal o amb la modificació o transformació química prèvia;

b) «biodièsel»: èster metílic o etílic produït a partir de greixos d’origen vegetal o 
animal;

c) «biogàs»: combustible gasós produït per digestió anaeròbia de biomassa;
d) «biometanol»: alcohol metílic obtingut a partir de productes d’origen agrícola o 

vegetal, tant si s’utilitza com a tal o amb la modificació o transformació química prèvia;
e) «bio-DME»: DME (bioèter dimetílic) produït a partir de la biomassa;
f) «bio-ETBE»: ETBE (bioèter tert-butil etílic) produït a partir del bioetanol;
g) «bio-MTBE»: MTBE (bioèter tert-butil metílic) produït a partir del biometanol;
h) «biocarburants sintètics»: hidrocarburs sintètics o les seves mescles, produïts a 

partir de la biomassa;
i) «biohidrogen»: hidrogen produït a partir de la biomassa o altres fonts renovables 

d’energia;
j) «oli vegetal pur»: oli obtingut a partir de plantes oleaginoses, cru o refinat, però 

sense modificació química;
k) «Altres biocarburants»: altres combustibles per a transport produïts a partir de 

biomassa, com ara altres bioalcohols, bioèsters i bioèters diferents dels enumerats; els 
productes produïts per tractament en refineria de biomassa, com l’hidrobiodièsel, la 
biogasolina i el bio-LPG; i els carburants de biorefineria.

3. S’entén per certificat de biocarburants, d’ara endavant certificat, el document 
expedit a sol·licitud d’un subjecte que faci constar que l’esmentat subjecte ha acreditat 
vendes o consums per una tona equivalent de petroli (tep) de biocarburants en un any 
determinat. Es distingeixen els següents tipus de certificats de biocarburants:

a) Certificats de biocarburants en dièsel (CBD): certificats que resultin de les vendes 
o consums de biodièsel i d’altres biocarburants susceptibles de ser mesclats amb 
gasoils.

b) Certificats de biocarburants en gasolina (CBG): certificats que resultin de les 
vendes o consums de bioetanol i d’altres biocarburants susceptibles de ser mesclats amb 
gasolines.

4. Per a cada producte dels enumerats a l’apartat 1, només es pot computar als 
efectes del compliment de les obligacions que estableix la present Ordre ministerial la part 
del seu contingut energètic que correspongui a la biomassa utilitzada. El contingut 
energètic, en tones equivalents de petroli (tep), que es pot certificar per a cada tipus de 
biocarburant s’estableix a l’annex d’aquesta Ordre.
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CAPÍTOL II

Objectius obligatoris de biocarburants

Article 3. Subjectes obligats.

Els subjectes obligats, als efectes del que disposa l’article 4, són:

a) Els operadors autoritzats per distribuir a l’engròs productes petrolífers, regulats a 
l’article 42 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, per les seves 
vendes anuals al mercat nacional, excloses les vendes a altres operadors a l’engròs.

b) Les empreses que desenvolupin l’activitat de distribució al detall de productes 
petrolífers, que regula l’article 43 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, en la part de les seves 
vendes anuals al mercat nacional no subministrat pels operadors a l’engròs.

c) Els consumidors de productes petrolífers, en la part del seu consum anual no 
subministrat per operadors a l’engròs o per les empreses que desenvolupin l’activitat de 
distribució al detall de productes petrolífers.

Article 4. Objectius obligatoris de biocarburants.

1. Els subjectes obligats que estableix l’article 3 han d’acreditar anualment davant 
l’entitat de certificació la titularitat d’una quantitat mínima de certificats de biocarburants 
que permetin complir els objectius de la taula següent:

2008 2009 2010 

Objectius de biocarburants ............................................... 1,9% 3,4% 5,83%

Els percentatges indicats a la taula anterior es calculen d’acord amb la fórmula 
següent:

OBin=
(CBDin+CBGin)

(Din+Gin)

On:

OBin indica l’objectiu global de biocarburants en gasoil d’automoció i gasolines indicat 
a la taula anterior, que ha de ser acreditat pel subjecte obligat i-èsim l’any n.

CBDin és la quantitat de certificats de biocarburants en dièsel de l’any n que siguin 
titularitat del subjecte obligat i-èsim.

CBGin és la quantitat de certificats de biocarburants en gasolina de l’any n que siguin 
titularitat del subjecte obligat i-èsim.

Din és la quantitat de gasoil d’automoció venuda o consumida d’acord amb el que 
estableix l’article 3, pel subjecte obligat i-èsim l’any n, expressada en tones equivalents de 
petroli (tep). Aquesta quantitat inclou les mescles de biocarburants amb gasoil d’origen 
fòssil, així com les quantitats de biocarburants purs susceptibles de ser mesclats amb 
gasoil d’automoció.

Gin és la quantitat de gasolines venudes o consumides d’acord amb el que estableix 
l’article 3, pel subjecte obligat i-èsim l’any n, expressada en tones equivalents de petroli 
(tep). Aquesta quantitat inclou les mescles de biocarburants amb gasolines d’origen fòssil, 
així com les quantitats de biocarburants purs susceptibles de ser mesclats amb 
gasolines.

2. Els subjectes obligats que estableix l’article 3 han d’acreditar anualment davant 
l’entitat de certificació la titularitat de la quantitat mínima de certificats de biocarburants en 
dièsel (CBD) que permetin complir els objectius de la taula següent:

 2008 2009 2010 

Objectius de biocarburants en dièsel ............................... 1,9% 2,5% 3,9%
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Els percentatges indicats a la taula anterior es calculen d’acord amb la fórmula 
següent:

OBDin = CBDin /Din

On:

OBDin indica l’objectiu de biocarburants en gasoil d’automoció que ha de ser acreditat 
pel subjecte obligat i-èsim l’any n.

CBDin i Din són els paràmetres definits a l’apartat 1 del present article.

3. Així mateix, els subjectes obligats que estableix l’article 3 han d’acreditar anualment 
davant l’entitat de certificació la titularitat de la quantitat mínima de certificats de 
biocarburants en gasolina (CBG) que permetin complir els objectius de la taula següent:

2008 2009 2010 

Objectius de biocarburants en gasolines................. 1,9% 2,5% 3,9%

Els percentatges indicats a la taula anterior es calculen d’acord amb la fórmula 
següent:

OBGin = CBGin/Gin

On:

OBGin indica l’objectiu de biocarburants en gasolines que ha de ser acreditat pel 
subjecte obligat i-èsim l’any n.

CBGin i Gin són els paràmetres definits a l’apartat 1 del present article.

4. Els objectius anuals que es fixen per a l’any 2008 tenen caràcter d’indicatiu, mentre 
que els objectius establerts per al 2009 i el 2010 són de compliment obligatori.

Article 5. Situacions d’escassetat de subministrament.

Per garantir el subministrament de productes derivats del petroli, mitjançant una ordre 
del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, es poden suprimir o modificar pel temps que es 
consideri necessari les obligacions que estableix la present Ordre.

CAPÍTOL III

Certificació

Article 6. Entitat de certificació.

Es designa la Comissió Nacional d’Energia com a entitat responsable de l’expedició de 
certificats de biocarburants, de la gestió del mecanisme de certificació, així com de la 
supervisió i el control de l’obligació.

Article 7. Acreditació.

1. Els subjectes obligats han de sol·licitar l’expedició de certificats de biocarburants a 
l’entitat de certificació, amb l’acreditació prèvia de totes les quantitats de biocarburants 
incloses a les seves vendes o consums definits a l’article 3, indicant si les quantitats 
corresponen a biocarburants susceptibles de ser inclosos en gasoil d’automoció o en 
gasolines.

2. Així mateix, es poden certificar les vendes amb fins de transport a consumidors 
finals de biocarburants que no siguin susceptibles de ser inclosos en gasolines o gasoils. 
Aquests certificats poden ser considerats com a certificats de biocarburants en dièsel o 
com a certificats de biocarburants en gasolina, a elecció del sol·licitant.
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3. Per a la certificació de quantitats de biocarburants s’han de complir les condicions 
generals següents:

a) S’ha de disposar d’un compte de certificació per cada subjecte gestionat per 
l’entitat de certificació.

b) S’ha d’acreditar que les mescles de biocarburants amb carburants d’origen fòssil 
s’han realitzat en estats membres de la Unió Europea. No es poden certificar quantitats de 
biocarburants que hagin estat introduïdes a la Unió Europea mesclades amb carburants 
fòssils.

c) La venda o consum s’ha d’haver comunicat en la forma i el termini escaients, i 
aportant la documentació que s’estableixi.

d) Els impostos especials i els gravàmens a la importació que hi siguin aplicables han 
d’haver estat pagats.

e) S’ha d’haver acreditat la sostenibilitat del biocarburant en els termes que 
s’estableixin, tenint en compte la qualitat, l’origen de les primeres matèries i l’avaluació 
ambiental dels cultius. Aquesta condició només és exigible una vegada aprovades les 
disposicions legals que la regulin d’acord amb la normativa comunitària que es desplegui 
a aquest efecte.

Article 8. Sistema d’anotacions en compte dels certificats.

1. L’entitat de certificació ha d’establir un sistema d’anotacions en compte dels 
certificats de biocarburants, distingint entre els certificats de biocarburants en gasolines i 
els certificats de biocarburants en dièsel.

2. L’entitat de certificació ha d’establir les condicions perquè els titulars de comptes 
de certificació constitueixin els dits comptes.

Article 9. Transferència de certificats.

Els titulars de comptes de certificació poden transferir certificats de biocarburants dels 
quals siguin titulars a comptes d’altres subjectes, mantenint en tot cas la distinció entre 
certificats de biocarburants en gasolines i en dièsel. La transferència de certificats s’ha de 
tramitar amb la comunicació prèvia a l’entitat de certificació.

Article 10. Traspàs de certificats a l’any següent.

A partir de l’exercici 2010, fins un 30 per cent de l’obligació anual de cada subjecte 
obligat pot ser complert mitjançant el còmput de certificats corresponents a l’any natural 
anterior, sempre que el titular d’aquests certificats n’hagi tramitat el traspàs a l’any següent, 
i hagi renunciat a la seva participació en el fons de pagaments compensatoris en la part 
corresponent als certificats traspassats.

En el traspàs de certificats a l’any següent s’ha de mantenir la distinció entre certificats 
de biocarburants en dièsel i en gasolina.

Article 11. Pagaments compensatoris.

1. Els subjectes obligats que no disposin de certificats suficients per complir les seves 
obligacions estan obligats a fer pagaments compensatoris per l’import que resulti de 
l’aplicació de la fórmula següent:

PCin = DGin· αG+ DDin· αD + DTin· αT

On:

PCin és el pagament compensatori expressat en euros que ha de fer el subjecte obligat 
i-èsim l’any n.

αD és un valor de 350 €/certificat de biocarburant en dièsel.
αG és un valor de 350 €/certificat de biocarburant en gasolina.
αT és un valor de 350 €/certificat.
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DGin, DDin i DTin són els dèficits certificats de biocarburants en gasolina, gasoils i global 
per al subjecte i-èsim l’any n d’acord amb les fórmules següents:

{  DGin = màx {0, OBGin· Gin-- CBGin}
 DDin = màx {0, OBDin· Din - CBDin}
 DTin = màx {0, OBin· (Din+Gin ) - CBGin - CBDin - DGin- DDin} 

La resta de paràmetres són els que defineix la present Ordre.

2. Els ingressos generats per aquest concepte cada any natural doten un únic fons 
de pagaments compensatoris que l’entitat de certificació ha de repartir entre els subjectes 
que tinguin excés de certificats en relació amb la seva obligació segons la fórmula 
següent:

PFCin = EGin·G + EDin·D + ETin·T

On:

PFCin és el pagament amb càrrec al fons de pagaments compensatoris del subjecte 
obligat i-èsim l’any n.

EGin, EDin i ETin són els excessos de biocarburants en relació amb els objectius de 
gasolines, gasoils i global per al subjecte i-èsim l’any n en relació amb els objectius de 
biocarburants en gasolines i gasoils, que es calcula d’acord amb les fórmules següents:

{ EGin = màx {0, CBGin - [OBin· (Din+ Gin) - OBDin·Din ]}
 EDin = màx {0, CBDin - [OBin· (Din+ Gin) - OBGin· Gin ]}
 ETin = màx {0, CBGin + CBDin - OBin· (Din + Gin) - EGin - EDin ]}

La resta de paràmetres són els que defineix la present Ordre.
En cas que el fons de pagaments compensatoris d’un any no basti per satisfer les 

quantitats calculades segons la fórmula anterior, aquestes quantitats s’han de reduir de 
manera proporcional. En cas contrari, si hi ha un excés de recursos en el fons de pagaments 
compensatoris, aquest excés passa a dotar el fons de l’any següent.

3. Es considera que la realització dels pagaments compensatoris que resultin de 
l’aplicació del que estableix l’apartat 1 del present article, i que ha de determinar l’entitat de 
certificació de conformitat amb el que estableix l’article 12, suposa el compliment de les 
obligacions establertes per a l’assoliment dels objectius anuals de contingut mínim de 
biocarburants i altres combustibles renovables d’un subjecte obligat sempre que es 
compleixin les condicions següents:

{ CBGin  ≥ 0,7· OBGin· Gin

 CBDin  ≥ 0,7· OBDin·Din

On els paràmetres utilitzats són els que defineix la present Ordre.
En cas contrari, es considera que s’ha produït un incompliment de les obligacions 

establertes per a l’assoliment dels objectius anuals de contingut mínim de biocarburants i 
altres combustibles renovables, fet que constitueix una infracció molt greu d’acord amb 
l’article 109, apartat 1, punt z bis, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre. La imposició de 
sancions administratives que es puguin derivar d’aquest incompliment s’ha de fer sense 
perjudici dels pagaments compensatoris que s’han d’efectuar en tot cas, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 1 del present article.

4. La Secretaria General d’Energia pot actualitzar els valors que estableix el present 
article d’acord amb l’evolució del mercat de biocarburants.

Article 12. Avaluació de les quantitats acreditades i liquidació anual.

1. Fins a l’1 d’abril de cada any es poden acreditar vendes o consums de biocarburants 
efectuats durant l’any natural anterior, d’acord amb el que estableix el capítol III. A partir de 
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la data esmentada tampoc no es poden sol·licitar transferències de certificats entre 
subjectes ni traspassos a l’any natural següent.

2. Abans de l’1 de juny de cada any, l’entitat de certificació ha de notificar als titulars 
de comptes de certificació els aspectes següents:

a) nombre de certificats corresponents a l’any natural anterior que computin a favor 
seu.

b) nombre de certificats que constitueixin cadascuna de les seves obligacions 
corresponent a l’any natural anterior.

c) nombre de certificats que, si s’escau, faltin per al compliment de cadascuna de les 
seves obligacions, i l’import resultant que s’ha d’abonar.

3. Abans de l’1 de juliol de cada any, els subjectes que hagin de realitzar pagaments 
compensatoris han de fer efectiu l’import que correspongui en el compte bancari que 
l’entitat de certificació disposi a aquest efecte.

4. La quantia recaptada pel concepte d’aportacions al fons de pagaments 
compensatoris s’ha de liquidar als subjectes que hi tinguin dret, d’acord amb el que 
estableix l’article 11, abans de l’1 d’agost de cada any.

Article 13. Rectificació i cancel·lació de certificats.

1. L’entitat de certificació pot rectificar els certificats si es detecten errors o deficiències 
en la seva expedició. Així mateix, els certificats poden cancel·lar-se i quedar sense efectes 
en cas que es detecti que la informació aportada per expedir-los va ser incorrecta, o no es 
va ajustar als requisits en vigor. Aquests actes els ha d’adoptar l’entitat de certificació amb 
l’audiència prèvia als interessats i mitjançant resolució motivada.

2. La rectificació i cancel·lació de certificats s’ha de fer abans del final de l’any següent 
a l’any de l’expedició.

CAPÍTOL IV

Control i règim sancionador

Article 14. Verificació i inspecció.

1. L’entitat de certificació ha de fer les comprovacions i inspeccions que consideri 
necessàries en exercici de les seves competències en matèria de supervisió i control de 
les obligacions definides en la present Ordre, que poden afectar tant els subjectes obligats 
a què fa referència l’article 3 com subjectes no obligats.

2. Els subjectes que acreditin la venda o consum de biocarburants han d’aportar la 
informació que els sigui requerida, com també permetre l’accés a les seves instal·lacions i 
als seus registres i comptabilitat, en condicions adequades per facilitar la verificació, i si 
s’escau, inspecció del compliment de les obligacions que estableix aquesta Ordre, així 
com dels requisits que s’estableixin relacionats amb aquesta.

Article 15. Informe anual sobre l’ús de biocarburants amb fins de transport.

L’entitat de certificació ha de publicar un informe anual sobre l’ús de biocarburants amb 
fins de transport.

A l’informe s’han de tractar, almenys, els aspectes següents:

1. El compliment de les obligacions corresponents a l’exercici anterior i, si s’escau, 
s’han de fer propostes per millorar el mecanisme de foment de l’ús de biocarburants.

2. S’han d’incloure previsions a mitjà termini sobre la cobertura de la demanda de 
biocarburants.

3. L’estimació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle evitades, per tipus de 
biocarburant i per tipus de primeres matèries utilitzades en la producció dels 
biocarburants.
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4. S’ha d’indicar l’origen dels biocarburants i les primeres matèries utilitzades en la 
seva producció.

5. S’ha d’analitzar la sostenibilitat dels biocarburants certificats.

Article 16. Règim d’infraccions i sancions.

En cas d’incompliment de les obligacions que preveu la present Ordre, és aplicable el 
règim sancionador que estableix el títol VI de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs.

CAPÍTOL V

Mescles de biocarburants

Article 17. Mescles de biocarburants.

1. Les mescles de biocarburants amb carburants fòssils s’han de realitzar amb les 
condicions tècniques adequades i utilitzant equips que n’assegurin la qualitat i homogeneïtat, 
i que permetin determinar el seu contingut en biocarburants i el compliment de les 
especificacions.

2. Sense perjudici del que estableix la normativa fiscal, en el cas de productes que 
no requereixin un etiquetatge específic com a biocarburants segons el que estableix 
l’apartat 4 de l’article 8 del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, les mescles només es 
poden efectuar en fàbriques o dipòsits fiscals.

3. Els operadors a l’engròs de productes del petroli han d’informar els distribuïdors i 
altres operadors a l’engròs als quals subministrin del contingut de biocarburants de cada 
producte que subministrin, expressat en percentatge sobre el volum total. Aquesta 
informació no té validesa als efectes de l’acreditació que regula l’article 7 d’aquesta 
Ordre.

Article 18. Mescles amb etiquetatge específic.

1. Per a la comercialització de productes amb etiquetatge específic com a 
biocarburants, d’acord amb el que estableix el Reial decret 61/2006, de 31 de gener, s’han 
d’emprar equips de distribució adaptats a aquest efecte, i s’han d’incorporar en aquests 
equips o a prop seu els anuncis següents:

a) En cas de biocarburants per a motors de gasolina: «Abans d’utilitzar aquest 
producte assegureu-vos que és apte per al vostre motor».

b) En cas de biocarburants per a ús en motors dièsel «Abans d’utilitzar aquest 
producte assegureu-vos que és apte per al vostre motor».

2. Els subministradors de productes etiquetats com a biocarburants han d’informar 
els consumidors finals sobre el contingut en biocarburants dels productes. Aquesta 
informació no té validesa als efectes de l’acreditació que regula l’article 7 d’aquesta 
Ordre.

Disposició transitòria única. Pagaments compensatoris i acreditació l’any 2008.

1. Els pagaments i les infraccions a què es refereixen els articles 11 i 16 d’aquesta 
Ordre només poden ser imposats o sancionats respecte a incompliments referits als anys 
2009 i següents.

2. Les obligacions que apareixen recollides a l’article 7 de la present Ordre, en relació 
amb l’acreditació de vendes i consums, són aplicables a partir de l’1 de gener de 2009.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.13a i 25a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva sobre bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica i bases de règim energètic.

Disposició final segona. Execució i aplicació.

1.  La Secretaria General d’Energia ha d’adoptar les resolucions que exigeixi 
l’execució i aplicació d’aquesta Ordre.

2.  La Comissió Nacional d’Energia ha de dictar les circulars necessàries en 
compliment de les seves funcions com a entitat de certificació, i en particular per:

a) Determinar el procediment detallat per a la certificació.
b) Precisar el procediment de notificació al qual es refereix l’article 12, el relatiu al 

traspàs de certificats a l’any següent i a la transferència de certificats entre subjectes, així 
com el referent a la rectificació i cancel·lació de certificats.

c) Establir el procediment de liquidació de les quantitats recaptades en concepte de 
fons de pagaments compensatoris, incloent-hi, si s’escau, els interessos de demora 
corresponents.

Disposició final tercera. Autorització per a la modificació de l’annex.

S’autoritza la Secretaria General d’Energia per modificar el contingut de l’annex 
d’aquesta Ordre, d’acord amb l’evolució de la normativa comunitària i del mercat de 
biocarburant. Així mateix, es poden incloure a l’annex altres biocarburants dels enumerats 
a l’apartat 2 de l’article 2 d’aquesta Ordre.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 9 d’octubre de 2008.–El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, Miguel 
Sebastián Gascón.

ANNEX

Càlcul de les tones equivalents de petroli de diferents biocarburants

1. El contingut energètic de biocarburants amb fins de transport, en tones equivalents 
de petroli (tep), que es pot certificar per a cada tipus de biocarburant es calcula aplicant els 
continguts energètics per unitat de volum, que s’indiquen a la taula següent, als volums 
que determini l’entitat de certificació:

Combustible tep/m3

Gasolina 0,7694
Gasoil 0,8585
Biometanol 0,3740
Bio-MTBE 0,6250
Bioetanol 0,5074
Bio-ETBE 0,6423
Biodièsel 0,7894
Oli vegetal 0,8290
Bio-DME 0,4529
Biohidrogen 0,0003

2. Per calcular els dits volums, la fracció volumètrica del bio-ETBE que s’ha de 
computar com a biocarburant és del 47 per cent, i la del bio-MTBE és del 36 per cent.


