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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
4172 Reial decret 198/2010, de 26 de febrer, pel qual s’adapten determinades 

disposicions relatives al sector elèctric al que disposa la Llei 25/2009, de 
modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, ha incorporat parcialment al dret espanyol la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, d’ara endavant la Directiva. Aquesta Llei consolida els principis reguladors 
compatibles amb les llibertats bàsiques d’establiment i de lliure prestació de serveis, i al 
mateix temps permet suprimir les barreres i reduir les traves que restringeixen 
injustificadament l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En particular, la Llei posa èmfasi en el fet que els instruments d’intervenció de les 
administracions públiques en aquest sector han de ser analitzats detalladament i ser 
conformes amb els principis de no-discriminació, de justificació per raons imperioses 
d’interès general i de proporcionalitat per atendre aquestes raons. D’altra banda, exigeix 
que se simplifiquin els procediments, s’evitin dilacions innecessàries i es redueixin les 
càrregues administratives als prestadors de serveis. Addicionalment, es reforcen les 
garanties dels consumidors i usuaris dels serveis, ja que obliga els prestadors de serveis 
a actuar amb transparència tant respecte a la informació que han de proveir com en matèria 
de reclamacions.

Per assolir l’objectiu de reformar significativament el marc regulador es fa necessari 
procedir a un exercici d’avaluació de tota la normativa reguladora de l’accés a les activitats 
de serveis i del seu exercici, per adequar-la als principis que estableix la Llei esmentada. 
En aquest context, l’objectiu de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici, adapta la normativa estatal de rang legal al que disposa l’esmentada Llei 
17/2009, de 23 de novembre. En concret, el títol III de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
és el relatiu als sectors energètics, i recull a l’article 18 la modificació de la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, del sector elèctric. Així mateix, el capítol I del títol II de l’esmentada Llei 
25/2009, de 22 de desembre, recull a l’article 11 la modificació de la Llei 3/1985, de 18 de 
març, de metrologia.

El desplegament de les modificacions de la Llei 3/1985, de 18 de març, s’ha realitzat a 
través de l’adaptació del Reial decret 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control 
metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura.

Tenint en compte que el Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, es va promulgar de manera 
coordinada amb la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia, i les seves disposicions de 
desplegament, és necessari modificar-lo amb la finalitat d’adaptar-lo als nous requeriments 
que des del punt de vista metrològic s’han establert.

El present Reial decret té com a objecte desplegar els preceptes de la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, del sector elèctric, modificats per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
amb la finalitat d’adaptar la normativa existent als nous requeriments que preveu la norma 
esmentada.

El contingut del Reial decret que s’aprova ha rebut l’informe de la Comissió Nacional 
d’Energia i, a través del seu Comitè Consultiu d’Electricitat, ha estat objecte del tràmit 
d’audiència preceptiu. Així mateix ha rebut l’informe de la Comissió Nacional de la 
Competència i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de febrer de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.

Es modifica l’article 16.9 paràgraf segon del Reglament unificat de punts de mesura del 
sistema elèctric aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, en els termes 
següents:

«La reparació ha de ser efectuada per un reparador que compleixi els requisits 
indicats en el Reial decret 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control 
metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura. Una vegada reparat, l’equip de 
mesura s’ha de sotmetre a la verificació després de la reparació o modificació per 
un verificador de mesures elèctriques o, si no és possible, s’ha de sotmetre a la 
primera verificació sistemàtica simultàniament amb la seva instal·lació a la xarxa.»

Article segon. Modificació del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual 
s’organitza i es regula el mercat de producció d’energia elèctrica.

L’article 4 del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s’organitza i es 
regula el mercat de producció d’energia elèctrica, es modifica en els termes següents:

«Article 4. Requisits dels subjectes del mercat de producció.

Per poder participar com a subjecte del mercat de producció, els subjectes a què 
es refereix l’apartat 1 de l’article 3 han de complir les següents condicions d’acord 
amb la seva naturalesa:

a) Ser titular d’instal·lacions vàlidament inscrites en el Registre administratiu 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, estar inscrit en el Registre 
administratiu de distribuïdors, o haver realitzat la comunicació d’inici d’activitat de 
comercialitzadors i consumidors directes en mercat, segons correspongui, o acreditar 
la qualitat de representant d’algun dels subjectes anteriors a través dels mitjans que 
preveu l’article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La inscripció en el Registre ha de ser sol·licitada pels titulars d’autoritzacions a 
l’Administració concedent. En cas que l’autorització hagi estat atorgada per una 
comunitat autònoma, aquesta ha de traslladar, en el termini màxim d’un mes, la 
còpia de l’autorització i de la sol·licitud a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a fi que es procedeixi a formalitzar 
la inscripció en el Registre que correspongui. Formalitzada la inscripció se n’ha de 
remetre certificació a l’interessat i a la comunitat autònoma.

La comunicació d’inici d’activitat ha de ser realitzada pels comercialitzadors i 
consumidors directes en mercat en els termes que preveu el 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.

Els representants han d’acreditar la seva condició a través dels mitjans que 
preveu l’article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i especificar si el 
representant actua en nom i per compte d’altri o si actua en nom propi però per 
compte d’altri.

b) Prestar a l’operador del sistema garantia suficient per donar cobertura a les 
obligacions econòmiques que puguin derivar de la seva actuació i complir els 
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requisits establerts en els Procediments d’operació relatius al procés de cobraments 
i pagaments.

Els subjectes obligats a intervenir en el mercat de producció d’energia elèctrica 
no hi poden participar sense la prestació de les degudes garanties.»

Article tercer. 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.

El 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, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 2 de l’article 71 queda redactat de la manera següent:

«2. Les empreses comercialitzadores, a més de les obligacions que els 
corresponen en relació amb el subministrament a l’article 45.2 de la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, del sector elèctric, tenen les obligacions següents:

a) Realitzar la comunicació d’inici d’activitat davant la Direcció General de 
Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb 
el model que estableix l’apartat 6.1 de l’annex del present Reial decret.

b) Mantenir-se en el compliment de les condicions de capacitat legal, tècnica i 
econòmica que es determinin per actuar com a comercialitzadores.

c) Per poder adquirir energia elèctrica amb la finalitat de subministrar-la als 
seus clients, han de presentar a l’operador del sistema, a l’operador del mercat i a 
les empreses distribuïdores les garanties que siguin exigibles.

d) Presentar davant els distribuïdors, quan contractin l’accés a les seves 
xarxes en nom dels consumidors qualificats, els dipòsits de garantia corresponents 
als esmentats accessos d’acord amb el que estableix el present Reial decret.

e) Comprovar que els seus clients compleixin els requisits establerts per als 
consumidors qualificats i mantenir-ne una llista detallada on figurin les seves dades 
de consum i, en cas que contractin l’accés amb el distribuïdor en nom dels seus 
clients, de facturació de les tarifes d’accés. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
i les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, poden inspeccionar 
el compliment dels requisits dels consumidors.

f) Comunicar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a l’Administració 
competent la informació que es determini sobre tarifes d’accés o peatges, preus, 
consums, facturacions i condicions de venda aplicables als consumidors, distribució 
de consumidors i volum corresponent per categories de consum, així com qualsevol 
informació relacionada amb l’activitat que portin a terme dins del sector elèctric.»

Dos. L’article 72 queda redactat de la manera següent:

«Article 72. Comunicació d’inici de l’activitat de comercialització.

1. La comunicació d’inici de l’activitat de comercialització, que ha d’especificar 
l’àmbit territorial en què s’hagi de portar a terme l’activitat, correspon realitzar-la 
davant la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç. L’interessat l’ha de presentar a aquest òrgan directiu acompanyada 
de la declaració responsable sobre el compliment dels requisits per a l’exercici de 
l’activitat que estableix l’article següent, d’acord amb el model establert a l’apartat 
6.2 de l’annex del present Reial decret.

Així mateix, quan l’activitat s’hagi de portar a terme exclusivament en l’àmbit 
territorial d’una sola comunitat autònoma, s’ha de comunicar a l’òrgan competent en 
matèria d’energia de la comunitat autònoma corresponent, que, en el termini màxim 
d’un mes, l’ha de traslladar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del 
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Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç acompanyada de la declaració responsable i 
la documentació presentada per l’interessat.

2. En tot cas, es pot ser sol·licitar a l’interessat la documentació necessària per 
acreditar el compliment dels requisits que estableix la normativa per part de la 
societat.

3. Qualsevol fet que suposi la modificació d’alguna de les dades incloses en la 
comunicació d’inici d’activitat o en la declaració responsable originària, o autorització 
en el cas de comercialitzadors exempts de l’obligació de comunicació d’inici d’activitat 
sobre la base del que disposa l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, ha 
de ser comunicat per l’interessat en el termini màxim d’un mes a partir del moment 
en què es produeixi, adjuntant-hi la declaració responsable corresponent.

4. La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar la 
comunicació realitzada per l’interessat a la Comissió Nacional d’Energia, que ha de 
publicar a la seva pàgina web i mantenir actualitzada amb una periodicitat almenys 
mensual una llista que inclogui tots els comercialitzadors, sense perjudici del que 
estableix la disposició transitòria única d’aquest Reial decret.»

Tres. L’article 73 queda redactat de la manera següent:

«Article 73. Requisits necessaris per realitzar l’activitat de comercialització.

1. Per acreditar la seva capacitat legal, les empreses que realitzen l’activitat de 
comercialització han de ser societats mercantils degudament inscrites en el registre 
corresponent o equivalent al seu país d’origen, i en el seu objecte social han 
d’acreditar la seva capacitat per vendre i comprar energia elèctrica sense que hi 
hagi limitacions o reserves a l’exercici de l’esmentada activitat.

Així mateix, les empreses amb seu a Espanya han d’acreditar en els seus 
estatuts el compliment de les exigències de separació d’activitats i de comptes que 
estableixen els articles 14 i 20 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric. En el cas d’empreses d’altres països, l’acreditació de compliment dels 
requisits de separació d’activitats i comptes s’entén referida a les activitats que 
realitzin en l’àmbit del sistema elèctric espanyol.

2. Les empreses que tinguin per objecte realitzar l’activitat de comercialització 
per acreditar la seva capacitat tècnica han de complir els requisits exigits als 
subjectes compradors en el mercat de producció d’energia elèctrica de conformitat 
amb els Procediments d’operació tècnica i, si s’escau, les Regles de funcionament i 
liquidació del mercat de producció.

3. Per acreditar la capacitat econòmica, les empreses que vulguin exercir 
l’activitat de comercialització han de presentar davant l’operador del sistema i davant 
l’operador del mercat les garanties que siguin exigibles per a l’adquisició d’energia 
en el mercat de producció d’electricitat en els Procediments d’operació tècnica i en 
les corresponents Regles de funcionament i liquidació del mercat respectivament.

4. Abans de fer la comunicació d’inici d’activitat a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’interessat ha de 
complir els requisits que estableixen els apartats 2 i 3 davant l’operador del sistema 
i, si s’escau, davant l’operador de mercat.»

Quatre. L’article 74 queda redactat de la manera següent:

«Article 74. Extinció de l’habilitació per actuar com a comercialitzador.

Si en el termini d’un any comptat des de la data de comunicació d’inici de 
l’activitat de comercialització l’empresa no n’ha fet ús efectiu i real exercint l’activitat 
de comercialització i per tant no ha adquirit energia en el mercat de producció, o si 
aquest ús ha estat suspès durant un termini ininterromput d’un any, la Direcció 
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General de Política Energètica i Mines ha de declarar l’extinció de l’habilitació per 
actuar com a comercialitzador, i notificar-ho a l’interessat, a la Comissió Nacional 
d’Energia, que ha de donar de baixa l’empresa a la llista corresponent, i, si s’escau, 
a l’Administració competent. A aquests efectes l’operador del sistema i, si s’escau, 
l’operador del mercat han de comunicar a la Direcció General de Política Energètica 
i Mines les empreses comercialitzadores en les quals es doni aquesta 
circumstància.»

Cinc. La denominació del capítol II queda redactada de la manera següent:

«Consumidors directes en mercat»

Sis. L’article 75 queda redactat de la manera següent:

«Article 75. Consumidors directes en mercat.

Tenen la consideració de consumidors directes en mercat per punt de 
subministrament o instal·lació els consumidors d’energia elèctrica que adquireixin 
energia elèctrica directament al mercat de producció per al seu propi consum, i que 
han de complir les condicions que preveu l’article 4.b) del Reial decret 2019/1997, 
de 26 de desembre, pel qual s’organitza i es regula el mercat de producció d’energia 
elèctrica.»

Set. L’article 76 queda redactat de la manera següent:

«Article 76. Punt de subministrament i instal·lació.

Als efectes de la consideració de consumidor directe en mercat, les instal·lacions 
d’aquests consumidors han de reunir els requisits següents:

a) Que el seu titular sigui una única persona física o jurídica.
b) Que els centres o unitats que constitueixin la instal·lació estiguin units per 

línies elèctriques pròpies.
c) Que l’energia elèctrica es destini al seu propi ús.

Els requisits anteriors són igualment aplicables als restants consumidors 
d’energia elèctrica als efectes del contracte d’accés.

Així mateix, els punts de subministrament d’aquests consumidors han de reunir 
els requisits a i c del paràgraf anterior.»

Vuit. L’article 78 queda redactat de la manera següent:

«Article 78. Condició de consumidor directe en mercat.

1. La comunicació d’inici de l’activitat de consumidor directe en mercat 
correspon realitzar-la davant la Direcció General de Política Energètica i Mines del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el model que estableix l’apartat 
6.3 de l’annex del present Reial decret. Aquesta ha de traslladar la comunicació 
realitzada per l’interessat a la Comissió Nacional d’Energia, que ha de publicar a la 
seva pàgina web i mantenir actualitzada amb periodicitat almenys trimestral una 
llista que inclogui tots els consumidors directes en mercat, sense perjudici del que 
estableix la disposició transitòria única d’aquest Reial decret.

2. La comunicació d’inici d’activitat s’ha d’acompanyar de la declaració 
responsable sobre el compliment dels requisits establerts per a l’exercici de l’activitat, 
d’acord amb el model que estableix l’apartat 6.4 de l’annex del present Reial 
decret.

3. Els requisits necessaris per actuar com a consumidor directe en mercat són 
els que estableix l’article 4 del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual 
s’organitza i es regula el mercat de producció d’energia elèctrica.»
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Nou. L’apartat 7 de l’article 79 queda redactat de la manera següent:

«7. L’empresa distribuïdora pot exigir, en el moment de la contractació de 
l’accés a les xarxes, el lliurament d’un dipòsit de garantia directament als consumidors 
o bé als comercialitzadors en cas que aquests contractin l’accés en nom del 
consumidor, d’acord amb el següent:

a) En el cas d’empreses comercialitzadores amb més d’un any d’exercici de 
l’activitat de comercialització, el dipòsit de garantia és l’obtingut de dividir la quantia 
meritada anualment per cada client pel seu contracte d’accés entre 365, i multiplicar-lo 
així mateix pel nombre de dies del període de liquidació del contracte d’accés, que 
com a màxim ha de ser igual a 30 dies.

b) En el cas d’empreses comercialitzadores amb menys d’un any d’exercici de 
l’activitat de comercialització, el dipòsit de garantia per a consumidors en baixa 
tensió és un import igual a la facturació teòrica mensual corresponent a cinquanta 
hores d’utilització de la potència contractada. Per a consumidors en alta tensió, el 
dipòsit de garantia és un import igual a la facturació teòrica mensual corresponent a 
considerar una utilització d’un 40% de la potència contractada.

Anualment s’ha de procedir a l’actualització dels dipòsits de garantia.
En el cas que no s’exigeixi el dipòsit en un àmbit geogràfic determinat i categoria 

de consumidors determinada aquesta exempció ha de ser publicada i comunicada 
a la Direcció General de Política Energètica i Mines. En qualsevol altre cas, 
l’exempció no pot ser discriminatòria entre consumidors de similars característiques, 
i ha de ser comunicada a la Direcció General de Política Energètica i Mines.

El dipòsit es considera adscrit al consumidor com a titular del contracte i no pot 
ser exigit transcorreguts sis mesos des de la primera formalització.

La devolució del dipòsit de garantia, que s’ha de realitzar sempre al consumidor 
amb independència del fet que aquest hagi contractat l’accés directament o a través 
del comercialitzador, és automàtica a la resolució formal del contracte, i l’empresa 
distribuïdora queda autoritzada a aplicar la part corresponent de l’esmentat dipòsit 
al saldo de les quantitats pendents de pagament una vegada resolt el contracte.»

Deu. L’apartat 6.1 de l’annex queda redactat de la manera següent:

«6.1 Model de comunicació d’inici d’activitat d’empresa comercialitzadora.

COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT

La Sra./El Sr. ………………………………........………………, major d’edat, amb 
document nacional d’identitat núm. ……………….....…………., en nom i representació 
de......................., amb CIF.......……, domicili social a……………………………….....… 
i domicili als efectes de notificacions a ………………....……………………………....., 
en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, comunica a [òrgan davant 
el qual es presenta] l’inici de l’activitat de comercialització d’energia elèctrica, que 
s’ha de realitzar en l’àmbit territorial de………...……………………, i a aquests 
efectes presenta declaració responsable sobre el compliment dels requisits establerts 
per exercir-la.

……………………………., …… de ………………………… de......

Signatura»
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Onze. L’apartat 6.2 de l’annex queda redactat de la manera següent:

«6.2 Model de declaració responsable d’empresa comercialitzadora.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

La Sra./El Sr..................................................................., major d’edat, amb 
document nacional d’identitat núm........................., en nom i representació 
de............., amb domicili social a…………………………………………… i 
CIF…………

Declaro sota la meva responsabilitat, als efectes de la comunicació d’inici de 
l’activitat de comercialització, que la societat esmentada compleix els requisits 
necessaris per a l’exercici de l’activitat exigits a la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
del sector elèctric, i la seva normativa de desplegament, en particular:

a) Ser societats mercantils degudament inscrites en el registre corresponent o 
equivalent al seu país d’origen, i tenir un objecte social que acredita la capacitat per 
vendre i comprar energia elèctrica sense limitacions o reserves a l’exercici de 
l’esmentada activitat.

En el cas d’empreses amb seu a Espanya: el compliment en els estatuts de les 
exigències de separació d’activitats i de comptes establerts en els articles 14 i 20 de 
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

En el cas d’empreses d’altres països: compliment dels requisits de separació 
d’activitats i comptes de les activitats realitzades en l’àmbit del sistema elèctric 
espanyol.

b) Complir els requisits exigits als subjectes compradors en el mercat de 
producció d’energia elèctrica de conformitat amb els Procediments d’operació 
tècnica i, si s’escau, les Regles de funcionament i liquidació del mercat de 
producció.

c) Haver presentat davant l’operador del sistema i davant l’operador del mercat 
les garanties que són exigibles per a l’adquisició d’energia al mercat de producció 
d’electricitat en els Procediments d’operació tècnica i en les corresponents Regles 
de funcionament i liquidació del mercat, respectivament.

Així mateix manifesto que disposo de la documentació que acredita el compliment 
dels requisits, que em comprometo a mantenir-los durant el període de temps 
inherent a l’exercici de l’activitat de comercialització i a notificar els fets que en 
suposin una modificació, i assumeixo les responsabilitats legals en cas d’incompliment, 
falsedat o omissió.

…………………………….…, ….. de ………………………… de......

Signatura»

Dotze. S’afegeix un nou apartat 6.3 a l’annex, amb la redacció següent:

«6.3 Model de comunicació d’inici d’activitat de consumidor directe en 
mercat.

COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT

La Sra./El Sr. ………………………………........………………, major d’edat, amb 
document nacional d’identitat núm. ……………….....…………., en nom i representació 
de......................., amb CIF.......……, domicili social a……………………………….....… 
i domicili als efectes de notificacions a ………………....……………………………....., 
en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, comunica a [òrgan davant 
el qual es presenta] l’inici de l’activitat de consumidor directe en mercat, i a aquests 
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efectes presenta declaració responsable sobre el compliment dels requisits establerts 
per exercir-la.

…………………………….…, …… de ………………………… de......

Signatura»

Tretze. S’afegeix un nou apartat 6.4 a l’annex, amb la redacció següent:

«6.4 Model de declaració responsable de consumidor directe en mercat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

La Sra. / El Sr.................................................................., major d’edat, amb 
document nacional d’identitat núm........................, en nom i representació de............., 
amb domicili social a................................................. i CIF................

Declaro sota la meva responsabilitat, als efectes de la comunicació d’inici de 
l’activitat de consumidor directe en mercat, que la societat esmentada compleix els 
requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat exigits a la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric, i la seva normativa de desplegament, en particular:

a) Haver prestat a l’operador del sistema garantia suficient per donar cobertura 
a les obligacions econòmiques que puguin derivar de l’actuació de la societat i 
complir els requisits que estableixen els Procediments d’operació relatius al procés 
de cobraments i pagaments.

b) En cas de participar en el mercat diari i intradiari de producció d’energia 
elèctrica: tenir la condició d’agent de mercat per haver subscrit el contracte d’adhesió 
a les regles i condicions de funcionament i liquidació del mercat de producció i haver 
presentat les garanties que corresponguin davant l’operador del mercat.

Així mateix manifesto que disposo de la documentació que acredita el compliment 
dels requisits esmentats, que em comprometo a mantenir-los durant el període de 
temps inherent a l’exercici de l’activitat de comercialització i a notificar els fets que 
en suposin una modificació, i assumeixo les responsabilitats legals en cas 
d’incompliment, falsedat o omissió.

…………………………….…, …… de ………………………… de......

Signatura»

Article quart. Modificació del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula 
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

El Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

«1. La condició d’instal·lació de producció acollida al règim especial, l’atorga 
l’Administració competent per a la seva autorització al moment de la inscripció prèvia 
en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim especial. Els 
titulars o explotadors de les instal·lacions que pretenguin acollir-se a aquest règim 
han de sol·licitar davant l’Administració competent la inclusió en una de les categories, 
grup i, si s’escau, subgrup als quals es refereix l’article 2.»

Dos. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 11, que queden redactats de la 
manera següent:

«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.
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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 ha de ser presentada pel titular de la 
instal·lació o per qui el representi, entenent per tals el propietari, arrendatari, 
concessionari hidràulic o titular de qualsevol altre dret que el vinculi amb l’explotació 
d’una instal·lació.

Quan sigui 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, el contracte tècnic d’accés a la xarxa de transport, als 
quals es refereix l’article 16 d’aquest Reial decret. Addicionalment, aquesta sol·licitud 
s’ha d’acompanyar de la documentació acreditativa dels requisits a què es refereix 
l’article 6, 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 les quals 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.

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 casos d’impossibilitat material d’obtenir el document, degudament 
justificada en l’expedient, l’òrgan competent pot requerir al sol·licitant la seva 
presentació o, si no, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el 
document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

El procediment de tramitació de la sol·licitud s’ha d’ajustar al que preveu 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.»

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 14, que queda de la manera següent:

«1. La inscripció definitiva de la instal·lació en el Registre administratiu 
d’instal·lacions de producció en règim especial és requisit necessari per aplicar a 
l’esmentada instal·lació el 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 de l’esmentat 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 escollida sigui la de l’article 24.1.b, 
s’ha d’aplicar des de l’esmentat primer dia, 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.»
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Disposició transitòria primera. Incorporació automàtica de subjectes inscrits a les 
seccions segona i tercera de l’anterior Registre de distribuïdors, comercialitzadors i 
consumidors directes en mercat a les llistes que ha de publicar la Comissió Nacional 
d’Energia.

Els comercialitzadors i consumidors directes en mercat que amb anterioritat a l’entrada 
en vigor del present Reial decret estaven inscrits en el registre administratiu corresponent 
i estaven exempts de l’obligació de comunicació d’inici d’activitat d’acord amb el que 
disposa l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, s’han d’incorporar a les llistes de comercialitzadors i 
consumidors directes en mercat publicats per la Comissió Nacional d’Energia d’acord amb 
les obligacions, requisits i terminis que estableix el present Reial decret.

Disposició transitòria segona. Règim transitori.

1. Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
s’han de tramitar i resoldre per la normativa vigent al moment de presentar la sol·licitud.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’interessat, amb anterioritat a la 
resolució, pot desistir de la sol·licitud i optar per l’aplicació de la nova normativa.

3. Els comercialitzadors i consumidors directes en mercat autoritzats prèviament a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret poden seguir realitzant la seva activitat en tot el 
territori espanyol.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret, i en particular:

1. L’article 21 del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s’organitza i 
es regula el mercat de producció d’energia elèctrica.

2. Els articles 77, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 i 199 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.

3. Els articles 7 i 8 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula 
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret té caràcter bàsic d’acord amb el que estableix l’article 149.1.13a 
i 25a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i de bases del règim miner i 
energètic, respectivament.

Disposició final segona. Registre de distribuïdors.

Les referències al Registre de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors directes 
en mercat contingudes a les disposicions relatives al sector elèctric del mateix rang o 
inferior normatiu s’entenen fetes al Registre de distribuïdors.

Disposició final tercera. Aplicació.

1. S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a dictar les disposicions 
necessàries per a l’aplicació i el desplegament del present Reial decret, sense perjudici de 
les competències de les comunitats autònomes de desplegament i execució de la legislació 
bàsica de l’Estat.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 63  Dissabte 13 de març de 2010  Secc. I. Pàg. 11

2. L’òrgan competent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’adaptar els 
sistemes informàtics de l’esmentat departament ministerial al que estableix aquest Reial 
decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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