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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
10669 Ordre ITC/1722/2009, de 26 de juny, per la qual es regula, per a l’any 2008 i el 

primer semestre de 2009, la minoració de la retribució de l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en l’import equivalent al major ingrés derivat de l’assignació 
gratuïta de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Per mitjà de l’article dos del Reial decret llei 3/2006, de 24 de febrer, pel qual es 
modifica el mecanisme de cassació de les ofertes de venda i adquisició d’energia 
presentades simultàniament al mercat diari i intradiari de producció per subjectes del sector 
elèctric pertanyents al mateix grup empresarial, es va establir que la retribució de l’activitat 
de producció d’energia elèctrica s’ha de minorar per l’import equivalent al valor dels drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle assignats gratuïtament als productors d’energia 
elèctrica en el Pla nacional d’assignació 2005-2007 durant els períodes que 
corresponguin.

Així mateix, per mitjà de l’apartat 3 de l’article dos del Reial decret llei 3/2006, de 24 de 
febrer, es va habilitar el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per al desplegament 
reglamentari d’aquest article, el qual va ser portat a terme, per a l’any 2006, mitjançant 
l’Ordre ITC/3315/2007, de 15 de novembre, i per al 2007 mitjançant l’Ordre del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç de la mateixa data que la present.

Posteriorment, el Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle 2008-2012, aprovat pel Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, i modificat 
pel Reial decret 1030/2007, de 20 de juliol, va establir l’assignació gratuïta a les instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica d’una mitjana anual de 53,630 milions de tones de CO2 
per al període esmentat. El 2 de novembre de 2007, el Consell de Ministres va aprovar 
l’assignació individualitzada dels drets d’emissió per al període corresponent i, el 20 de 
març de 2008, el mateix Consell va aprovar l’assignació de drets d’emissió a instal·lacions 
que tenen la consideració de nous entrants durant el període 2008-2012.

A l’empara dels mateixos principis que van justificar el Reial decret llei 3/2006, de 24 
de febrer, el Reial decret llei 11/2007, de 7 de desembre, pel qual es detreu de la retribució 
de l’activitat de producció d’energia elèctrica el major ingrés derivat de l’assignació gratuïta 
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, estén la minoració a partir de l’1 de gener 
de 2008, la qual cosa obliga els titulars d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 
fer un pagament anual, que es calcula atenent variables objectives. La quantitat per la qual 
es minora la retribució de les instal·lacions de producció és equivalent al major ingrés 
obtingut per la internalització, repercussió o incorporació en les ofertes de venda del cost 
dels drets.

Igualment, la disposició addicional primera del Reial decret llei 11/2007, de 7 de 
desembre, habilita el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a dictar, amb l’informe previ de 
la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, les disposicions 
reglamentàries que siguin necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret llei.

Recentment s’ha aprovat el Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten 
determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el bo social, la disposició transitòria 
sisena del qual manté l’aplicabilitat del règim que estableix el Reial decret llei 11/2007, de 
7 de desembre, fins a l’1 de juliol de 2009.

A l’empara de les disposicions legals esmentades, aquesta Ordre estén l’aplicació de 
la metodologia de l’Ordre ITC/3315/2007, de 15 de novembre, al període comprès entre l’1 
de gener de 2008 i el 30 de juny de 2009.

De conformitat amb el que disposen la disposició addicional onzena, apartat tercer.1, 
funcions segona i quarta de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i el 
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Reial decret 1339/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió 
Nacional d’Energia, aquesta n’ha emès el preceptiu informe 16/2009, de 16 de juny.

D’altra banda, per a l’elaboració de l’Ordre s’ha realitzat el preceptiu tràmit d’audiència 
als interessats i el text ha estat sotmès a informe de la Comissió Delegada del Govern per 
a Assumptes Econòmics en la seva reunió del dia 26 de juny de 2009.

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

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquesta Ordre la regulació de la minoració de la retribució de 
l’activitat de producció d’energia elèctrica per un import equivalent al major ingrés obtingut 
per la internalització, repercussió o incorporació en les ofertes de venda del cost dels drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle assignats gratuïtament a aquesta activitat.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació.

1. El que disposa aquesta Ordre és aplicable als titulars de cadascuna de les 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim ordinari, sigui quina sigui la seva 
tecnologia, en el territori peninsular.

2. No estan subjectes a aquesta disposició les instal·lacions de generació d’energia 
elèctrica en règim especial ni les instal·lacions a què fa referència la disposició addicional 
sisena del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial. Tampoc estan subjectes les instal·lacions dels 
territoris insulars i extrapeninsulars.

Article 3. Àmbit objectiu d’aplicació.

La minoració afecta la retribució de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 
què fa referència l’article 2 d’aquesta Ordre, amb independència de la modalitat de 
contractació utilitzada.

Article 4. Minoracions corresponents a l’any 2008 i primer semestre de 2009.

1. Els titulars que defineix l’article 2.1 han de fer, en els comptes en règim de dipòsit 
de la Comissió Nacional d’Energia a què es refereix la disposició addicional d’aquesta 
Ordre, un pagament corresponent al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de l’any 2008, tots dos inclosos, i un pagament corresponent al període comprès entre l’1 
de gener i el 30 de juny de l’any 2009, tots dos inclosos, amb l’objecte de minorar la 
retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica per un import equivalent al major 
ingrés  obtingut per la internalització, repercussió o incorporació en les ofertes de venda 
del cost dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle assignats gratuïtament a aquesta 
activitat.

2. Les quanties de la minoració són per a cada període equivalents al sobreingrés 
obtingut, en els termes que estableix aquesta Ordre.

Article 5. Càlcul de les quanties dels pagaments.

Els pagaments corresponents a cada instal·lació de generació d’energia elèctrica a 
què fan referència els articles 2.1 i 4 d’aquesta Ordre s’han de calcular separadament, per 
a cada un dels dos períodes T compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 
2008, tots dos inclosos, i entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any 2009, tots dos inclosos, 
segons les fórmules següents:

a) Instal·lacions no assignatàries de drets d’emissió en el Pla nacional d’assignació 
2008-2012.

Yi
T = Qi

T x FEm x PCO2T

on:
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Xi
T són els pagaments, en euros, meritats per la instal·lació i-èsima no assignatària de 

drets d’emissió per a cada un dels dos períodes T considerats.
Qi

T és la quantitat total d’energia elèctrica produïda per la instal·lació i-èsima durant els 
períodes T, compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2008, i entre l’1 de 
gener i el 30 de juny de l’any 2009, tots dos inclosos, respectivament. Als efectes d’aquesta 
Ordre, es computa l’energia mesurada en barres de central. Per a les instal·lacions l’entrada 
en operació comercial de les quals, entesa aquesta com l’alta definitiva en el registre 
d’instal·lacions de règim ordinari a què es refereix l’article 171 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, sigui 
posterior a l’1 de gener de 2008 o a l’1 de gener de 2009, depenent del període T per al 
qual es calculi, és la quantitat total d’energia elèctrica produïda durant el període 
transcorregut entre la data d’inscripció en el registre i el 31 de desembre o el 30 de juny, 
respectivament.

En el cas d’instal·lacions de bombament, per calcular de la detracció es considera la 
producció neta del període T. Si la producció neta resulta negativa, el valor de Qi

T és 
zero.

PCO2T són els preus mitjans de la tona equivalent de CO2 en els períodes T, compresos 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2008, tots dos inclosos, i entre l’1 de gener 
i el 30 de juny de l’any 2009, tots dos inclosos, respectivament, mesurats en euros per tona 
equivalent de CO2. Es calculen com la mitjana del preu al comptat de cadascun dels dies 
del període corresponent de la tona equivalent de CO2 al mercat de Powernext, SA 
(BlueNext Espot EUA 08-12). Els dies de negociació es considera el preu de tancament del 
mercat, i la resta dels dies es considera el preu de tancament de l’últim dia de negociació 
anterior. Per a les instal·lacions l’entrada en operació comercial de les quals, entesa 
aquesta com l’alta definitiva en el registre d’instal·lacions de règim ordinari a què es refereix 
l’article 171 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, sigui posterior a l’1 de gener de 
2008 o a l’1 de gener de 2009, depenent del període T per al qual es calculi, es consideren 
només els dies del període a partir de l’esmentada data d’inscripció.

FEm és el factor d’emissió d’una instal·lació de cicle combinat de gas natural, en tones 
equivalents de CO2 per megawatt hora. FEm adopta el valor de 0,365 tonCO2/MWh.

b) Instal·lacions assignatàries de drets d’emissió en el Pla nacional d’assignació 
2008-2012.

Xi
T =

d
x DAi

T x PCO2T x
FEm

366 FEi

on:

Xi
T són els pagaments, en euros, meritats per la instal·lació i-èsima assignatària de 

drets d’emissió per als períodes T, compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
l’any 2008, tots dos inclosos, i entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any 2009, tots dos 
inclosos, respectivament. Per a cada instal·lació assignatària, el límit màxim per al valor de 
Xi

T és el que resulti d’aplicar a la instal·lació esmentada la fórmula de detracció de les 
tecnologies no assignatàries de l’article 5, apartat a), en el període T corresponent.

d és el nombre de dies d’operació comercial de la instal·lació i en el període T 
corresponent. Per a les instal·lacions l’entrada en operació comercial de les quals, entesa 
aquesta com l’alta definitiva en el registre d’instal·lacions de règim ordinari a què es refereix 
l’article 171 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, sigui anterior a l’1 de gener de 
2008 o a l’1 de gener de 2009, depenent del període T per al qual es calculi, d pren el valor 
de 366 o 181, respectivament. Per a les instal·lacions amb entrada en operació posterior a 
aquesta data, el valor de d es calcula com el nombre de dies transcorreguts entre la data 
d’inscripció en el registre i el 31 de desembre de 2008 o el 30 de juny de 2009, depenent 
del període T per al qual es calculi.

DAi
T és la quantitat de drets assignats gratuïtament en el Pla nacional d’assignació 

2008-2012 a la instal·lació i-èsima per al període T corresponent considerat, en tones 
equivalents de CO2.
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FEi és el factor d’emissió de la instal·lació i-èsima, en tones equivalents de CO2 per 
megawatt hora.

FEm i PCO2T són les variables definides a l’apartat anterior.

En el cas de canvi de titularitat d’una instal·lació durant els períodes d’aplicació 
d’aquesta Ordre, els pagaments, en euros, meritats per la instal·lació assignatària de drets 
d’emissió s’han de calcular per a cada titular considerant els termes d i PCO2

T durant el 
nombre de dies en què cada part ha tingut la titularitat de la instal·lació.

Disposició addicional única. Notificació i pagament.

1. S’habilita la Comissió Nacional d’Energia per sol·licitar la informació necessària 
per donar compliment a les obligacions que imposa la present Ordre.

2. Abans que transcorrin dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, la 
Comissió Nacional d’Energia ha de notificar als titulars d’instal·lacions i a la Secretaria 
d’Estat d’Energia els imports resultants de la minoració de la retribució i ha de detallar els 
càlculs realitzats i els comptes en règim de dipòsit on s’han de fer efectius els pagaments 
corresponents a cadascun dels dos períodes considerats compresos entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de l’any 2008, tots dos inclosos, i entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any 
2009, tots dos inclosos, respectivament.

3. Les empreses titulars de les instal·lacions a què es refereix l’article 2 han de fer els 
ingressos dels imports resultants de la minoració en els comptes que a aquests efectes els 
hagi notificat la Comissió Nacional d’Energia d’acord amb l’apartat anterior, i disposen, des 
de la recepció de la notificació de la Comissió Nacional d’Energia, d’un termini de dos 
mesos per fer els ingressos esmentats. Aquests pagaments tenen la consideració 
d’ingressos liquidables del sistema, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 
871/2007, de 29 de juny, pel qual s’ajusten les tarifes elèctriques a partir de l’1 de juliol de 
2007.

4. En virtut de l’apartat 2 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, 
de 27 de novembre, del sector elèctric, l’import net corresponent a les minoracions es 
dedica a reduir el dèficit «ex ante» d’ingressos del sistema elèctric l’any 2008 i en exercicis 
següents.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de juny de 2009.–El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián 
Gascón.
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