
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 67  Dijous 18 de març de 2010  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
4511 Reial decret 197/2010, de 26 de febrer, pel qual s’adapten determinades 

disposicions relatives al sector d’hidrocarburs al que disposa la Llei 25/2009, 
de 22 de desembre, 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 
alhora 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 esmentada posa èmfasi en el fet que els instruments d’intervenció 
de les administracions públiques en aquest sector han de ser analitzats detalladament i 
han de 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 per evitar dilacions innecessàries i 
reduir les càrregues administratives als prestadors de serveis. Addicionalment, es reforcen 
les garanties dels consumidors i usuaris dels serveis, ja que s’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, no és un altre que el d’adaptar la normativa estatal de rang legal al que 
disposa la 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 al seu article 19 la modificació de 
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

El present Reial decret té per objecte desplegar els preceptes de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, modificats per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
amb la finalitat d’adaptar la normativa existent als nous requeriments previstos a la norma 
esmentada.

El present Reial decret ha rebut l’informe de la Comissió Nacional de Competència, la 
Comissió Nacional d’Energia i, a través del seu Comitè Consultiu d’Hidrocarburs, ha estat 
objecte del tràmit d’audiència preceptiu. Així mateix ha rebut l’informe de la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

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 Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del 
petroli, aprovat pel Reial decret 1085/1992, d’11 de setembre.

Es modifica el Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli, aprovat 
pel Reial decret 1085/1992, d’11 de setembre, en els termes següents:
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U. L’apartat 2 de l’article 1 passa a tenir la redacció següent:

«2. S’entén per subministrament a l’engròs el que no suposa subministrament 
a un consumidor o usuari final i que comprèn els mercats següents:

a) Subministrament de GLP a operadors a l’engròs o comercialitzadors al 
detall de GLP a granel tal com es defineixen a l’article 2.

b) Subministrament de GLP a granel a empreses d’envasament, distribució i 
venda d’envasos populars.

c) Subministrament de GLP a granel a empreses de distribució de GLP per a 
automoció.»

Dos. La rúbrica i el contingut de l’article 2 queden redactats de la manera següent:

«Article 2. Classificació.

Tenen la qualificació d’«operadors a l’engròs de GLP» les societats mercantils 
que compleixin les condicions i els requisits establerts en el present Reglament i 
realitzin les activitats d’emmagatzematge, mescla, envasament, transport i 
comercialització a l’engròs de GLP.

Tenen la qualificació de «comercialitzadors al detall de GLP a granel» les 
societats mercantils que compleixin les condicions i els requisits del present 
Reglament i realitzin les activitats d’emmagatzematge, mescla, transport i 
comercialització al detall de GLP a granel.

Els operadors a l’engròs que complementàriament vulguin ampliar la seva 
activitat accedint al mercat al detall dels gasos liquats del petroli han de complir els 
requisits que s’exigeixen als comercialitzadors al detall de GLP a granel, amb les 
excepcions que estableix el present Reglament.»

Tres. A l’article 3 se substitueix la menció del «Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme» 
per la del «Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç».

Quatre. El capítol II passa a tenir la redacció següent:

«CAPÍTOL II

Requisits per realitzar l’activitat d’operador a l’engròs i la de comercialitzador 
al detall de GLP a granel

Article 4. Inici de l’activitat d’operador a l’engròs i de comercialització al detall de 
GLP a granel.

1. Les societats que vulguin actuar com a operadors a l’engròs i/o 
comercialitzadors al detall de GLP a granel ho han de comunicar per escrit, amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat, a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, 
en el cas dels comercialitzadors al detall de GLP a granel l’àmbit d’actuació dels 
quals se circumscrigui a una comunitat autònoma, i en tot cas a la Direcció General 
de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i han 
d’indicar la data d’inici de l’activitat, el nom de la societat, adreça postal, telèfon, fax 
i codi d’identificació fiscal i incloure una declaració responsable sobre el compliment 
per part de la societat de tots els requisits establerts per exercir l’activitat. Juntament 
amb la comunicació han de remetre el pla anual de proveïments a què es refereix 
l’article 7. Així mateix, en el cas dels comercialitzadors al detall de GLP a granel, han 
d’indicar l’àmbit territorial en què s’exercirà l’activitat.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar aquesta 
comunicació a la Comissió Nacional d’Energia i a la Corporació de Reserves 
Estratègiques de Productes Petrolífers.

La Comissió Nacional d’Energia ha de publicar a la seva pàgina web un llistat 
dels operadors a l’engròs de GLP i dels comercialitzadors al detall de GLP a granel 
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que ha d’incloure les societats que han comunicat al Ministeri l’exercici d’aquestes 
activitats.

2. La Direcció General de Política Energètica i Mines o la Comissió Nacional 
d’Energia poden sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació del compliment de tots 
o de qualsevol dels requisits necessaris per exercir l’activitat d’operador a l’engròs 
i/o comercialització al detall a granel.

3. Els operadors a l’engròs i els comercialitzadors al detall de GLP a granel 
han de comunicar a la Direcció General de Política Energètica i Mines i, si s’escau, 
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, el cessament de l’activitat o la 
modificació d’alguna de les dades aportades en la comunicació d’inici de l’activitat o 
en la declaració responsable, en el termini d’un mes a partir del moment en què es 
produeixi.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar aquesta 
comunicació a la Comissió Nacional d’Energia i a la Corporació de Reserves 
Estratègiques de Productes Petrolífers.

Secció 1a Operadors a l’engròs de GLP

Article 5. Requisits dels subjectes per a l’exercici de l’activitat d’operador a 
l’engròs.

Els subjectes que realitzin o hagin de realitzar l’activitat d’operador a l’engròs 
han de complir els requisits que es determinen als articles següents relatius a:

a) Capacitat legal, tècnica i financera.
b) Tenir assegurats contractualment els subministraments.
c) Mitjans d’emmagatzematge per al desenvolupament de la seva activitat.
d) Existències mínimes de seguretat.
e) El compliment de les seves instal·lacions de les condicions tècniques i de 

seguretat reglamentàries.

Article 6. Capacitat legal, tècnica i financera.

1. Per acreditar la seva capacitat legal els subjectes que realitzin o hagin de 
realitzar l’activitat d’operador a l’engròs han d’estar al dia en el compliment de les 
seves obligacions fiscals i, si s’escau, de Seguretat Social.

Les entitats que realitzin l’activitat d’operador a l’engròs de GLP han de revestir 
la forma de societats mercantils de nacionalitat espanyola o, si s’escau, d’un altre 
Estat membre de la Unió Europea.

2. Per acreditar la seva capacitat financera, els subjectes que realitzin o hagin 
de realitzar l’activitat d’operador a l’engròs han de disposar d’uns recursos propis 
afectes a l’activitat que superin els 2.000.000 d’euros.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç pot actualitzar aquestes quantitats 
mitjançant una ordre ministerial.

3. Per acreditar la seva capacitat tècnica els subjectes que realitzin o hagin de 
realitzar l’activitat d’operador a l’engròs han de comptar amb documents justificatius 
d’algun dels requisits següents:

a) Haver exercit l’activitat de subministrament de GLP o d’altres productes 
petrolífers almenys en els últims tres anys.

b) Comptar entre els seus accionistes amb, almenys, un soci que participi en 
el capital social amb un percentatge igual o superior al 25 per cent i que pugui 
acreditar la seva experiència durant els últims tres anys en les activitats de 
subministrament de GLP o d’altres productes petrolífers.

c) Tenir subscrit un contracte d’assistència tècnica amb alguna entitat que 
tingui prou experiència en l’activitat de subministrament de GLP o d’altres productes 
petrolífers.
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Article 7. Subministraments contractualment assegurats.

Els subjectes que realitzin o hagin de realitzar l’activitat d’operador a l’engròs 
han de poder justificar documentalment la disponibilitat de GLP que n’asseguri el 
subministrament adequat, o bé a través de compromisos contractuals, o bé a través 
de producció pròpia.

Així mateix, han d’establir un pla anual de proveïments que ha d’incloure les 
previsions de compres i vendes del primer any d’activitat.

Article 8. Mitjans d’emmagatzematge per a l’exercici de l’activitat.

Els subjectes que realitzin o hagin de realitzar l’activitat d’operador a l’engròs 
han de poder justificar documentalment que tenen a la seva disposició instal·lacions 
de recepció, emmagatzematge i transport adequats als subministraments previstos 
en els seus plans anuals d’aprovisionament i a les obligacions d’existències mínimes 
de seguretat.

Es disposa del termini de tres mesos des del començament de l’activitat per 
acreditar el compliment del present requisit.

Article 9. Existències mínimes de seguretat.

Els subjectes que realitzin o hagin de realitzar l’activitat d’operador a l’engròs 
han de mantenir en tot moment les existències mínimes de seguretat que s’estableixin 
per reglament.

La ubicació de les existències mínimes de seguretat s’ha d’adequar als criteris 
d’uniformitat geogràfica que s’estableixin normativament, a fi i efecte de garantir el 
subministrament per al conjunt del mercat nacional.

Per raons de problemes tècnics o de subministrament, poden sol·licitar al 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la reducció temporal del nivell d’existències 
mínimes de seguretat i aquest pot accedir a aquesta sol·licitud, sempre que quedi 
degudament assegurat el proveïment del conjunt del mercat nacional.

Article 10. El compliment de les seves instal·lacions de les condicions tècniques i 
de seguretat reglamentàries.

Per acreditar que les seves instal·lacions compleixen les condicions tècniques i 
de seguretat reglamentàries, els subjectes que realitzin o hagin de realitzar l’activitat 
d’operador a l’engròs han de disposar de les autoritzacions de les instal·lacions 
atorgades pels òrgans administratius competents per raó dels territoris on s’ubiquin 
les instal·lacions, que indiquin la seva idoneïtat per exercir les activitats que s’hi 
duran a terme i el compliment de les disposicions i normes tècniques de seguretat 
vigents en la matèria o, si s’escau, actes de posada en marxa dictades pels òrgans 
territorials competents.

Secció 2a Comercialitzadors al detall de GLP a granel

Article 11. Requisits dels subjectes per a l’exercici de l’activitat de comercialitzador 
al detall de GLP a granel.

Els subjectes que realitzin o hagin de realitzar l’activitat de comercialitzador al 
detall de GLP a granel han de complir els requisits especificats als articles 6 a 10 
d’aquest Reglament, amb excepció del requisit dels recursos propis afectes a 
l’activitat que estableix l’article 6.2, que en el cas dels comercialitzadors al detall de 
GLP a granel han de ser superiors a 1.000.000 d’euros.

No obstant això, i en cas que adquireixi el producte a un operador a l’engròs, no 
li són exigibles els requisits de capacitat d’emmagatzematge i existències mínimes, 
que han de ser coberts per aquest.
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Article 12. Autorització administrativa d’instal·lacions.

Als efectes que preveuen els articles 8 i 10 del present Reglament, requereixen 
autorització administrativa, d’acord amb el que estableix la normativa vigent:

a) La instal·lació de plantes d’ompliment, transvasament, envasament i 
emmagatzematge de GLP.

b) La instal·lació de centres d’emmagatzematge i distribució de GLP.
c) Les instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos per al seu 

consum en instal·lacions receptores.
d) La modificació de les instal·lacions a què es refereixen els apartats anteriors 

quan impliqui alteració de les característiques bàsiques del projecte.

El tractament d’aquestes autoritzacions s’ha de fer en la forma que assenyali la 
normativa vigent.

Article 13. Existències mínimes de seguretat de consumidors o usuaris finals.

Els consumidors o usuaris finals que se subministrin per a consum propi sense 
adquirir aquest producte als operadors a l’engròs o als comercialitzadors al detall de 
GLP a granel regulats en el present Reglament han de mantenir en tot moment unes 
existències mínimes de seguretat que s’estableixin per reglament, i han de comunicar 
aquesta activitat a la Direcció General de Política Energètica i Mines.

En tot cas, el consumidor o usuari final ha de disposar d’una instal·lació fixa 
d’emmagatzematge autoritzada per l’òrgan administratiu competent, així com obtenir 
els certificats a què es refereix l’article 19 del present Reglament, i en cap cas pot 
procedir a la venda al públic d’aquest producte.

Secció 3a Inhabilitació

Article 14. Inhabilitació per exercir l’activitat d’operador.

Escau la inhabilitació per exercir l’activitat d’operador a l’engròs, prèvia instrucció 
d’expedient, amb audiència de l’interessat, en els casos següents:

a) L’obertura de la fase de liquidació o extinció de la personalitat jurídica de 
l’operador.

b) L’incompliment provat de les condicions exigides per dur a terme l’activitat 
d’operador a l’engròs.

c) La inexistència de l’autorització o certificacions d’idoneïtat de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat o la seva obtenció mitjançant simulació, frau o engany, 
així com la variació, una vegada atorgada aquella, de les condicions o requisits 
essencials que van donar lloc a l’atorgament

d) Si s’escau, la sanció per la comissió d’una infracció greu o molt greu.

Article 15. Inhabilitació per exercir l’activitat de comercialitzador al detall de GLP a 
granel.

Escau la inhabilitació per exercir l’activitat de comercialitzador al detall de GLP 
a granel, prèvia instrucció d’expedient, amb audiència de l’interessat, en els casos 
següents:

a) L’obertura de la fase de liquidació o extinció de la personalitat jurídica del 
comercialitzador.

b) L’incompliment provat de les condicions exigides per realitzar l’activitat de 
comercialitzador al detall de GLP a granel.

c) La inexistència de l’autorització o certificacions d’idoneïtat de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat o la seva obtenció mitjançant simulació, frau o engany, 
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així com la variació, una vegada atorgada aquella, de les condicions o requisits 
essencials que van donar lloc al seu atorgament.

d) La realització de qualsevol manipulació que persegueixi o determini 
l’alteració d’identitat, composició o qualitat del GLP subministrat.

e) Les actuacions doloses que tinguin per objecte o produeixin com a efecte la 
confusió, la manipulació o la utilització de mitjans o instruments que estiguin sota la 
titularitat o responsabilitat contractual d’un altre comercialitzador.

f) Qualsevol causa, imputable al comercialitzador al detall, que suposi 
l’incompliment general i reiterat de les seves obligacions reglamentàries i contractuals 
amb els usuaris o doni lloc a alteracions i interrupcions reiterades en la continuïtat 
dels subministraments.

g) Si s’escau, la sanció per la comissió d’una infracció greu o molt greu.»

Article segon. Modificació de l’Estatut regulador de les activitats de distribució a l’engròs 
i de distribució al detall mitjançant subministraments directes a instal·lacions fixes de 
carburants i combustibles petrolífers, aprovat pel Reial decret 2487/1994, de 23 de 
desembre.

Es modifica l’Estatut regulador de les activitats de distribució a l’engròs i de distribució 
al detall mitjançant subministraments directes a instal·lacions fixes de carburants i 
combustibles petrolífers, aprovat pel Reial decret 2487/1994, de 23 de desembre, de la 
manera següent:

U. Queda sense contingut l’article 2 de l’Estatut regulador de les activitats de 
distribució a l’engròs i de distribució al detall mitjançant subministraments directes a 
instal·lacions fixes de carburants i combustibles petrolífers, aprovat com a annex pel Reial 
decret 2487/1994, de 23 de desembre.

Dos. El títol II de l’Estatut regulador de les activitats de distribució a l’engròs i de 
distribució al detall mitjançant subministraments directes a instal·lacions fixes de carburants 
i combustibles petrolífers, aprovat com a annex pel Reial decret 2487/1994, de 23 de 
desembre, passa a tenir la redacció següent:

«TÍTOL II

De l’activitat de distribució a l’engròs de carburants i combustibles petrolífers

Article 9. Operador a l’engròs.

Són operadors a l’engròs els subjectes que comercialitzin productes petrolífers 
per a la distribució posterior al detall, i que han d’acreditar els requisits descrits en 
els articles següents, d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 34/1998, del 
sector d’hidrocarburs.

Article 10. Capacitat legal, tècnica i financera.

1. Les entitats que realitzin activitats de distribució a l’engròs de carburants i 
combustibles petrolífers han de revestir la forma de societats mercantils de 
nacionalitat espanyola o, si s’escau, d’un altre Estat membre de la Unió Europea. 
Per acreditar la seva capacitat legal han d’estar al dia en el compliment de les seves 
obligacions fiscals i, si s’escau, de Seguretat Social.

2. Es considera prou acreditada la capacitat financera quan l’operador disposa 
d’uns recursos propis afectes a l’activitat de distribució majorista de com a mínim 
tres milions d’euros. En el cas d’una societat de nova constitució, els recursos propis 
han d’estar íntegrament desemborsats en el moment de la comunicació.

3. Es considera prou acreditada la capacitat tècnica quan, a més de la 
suficiència dels mitjans tècnics disponibles, l’operador compta amb experiència en 
l’activitat de distribució de productes petrolífers o, en cas contrari, té subscrit un 
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contracte d’assistència tècnica amb alguna entitat que té prou experiència en 
aquesta activitat.

Article 11. Seguretat dels subministraments.

Els operadors a l’engròs han d’establir un pla anual de proveïments, que ha 
d’incloure les previsions de compres i vendes del primer any d’activitat.

Article 12. Mitjans de recepció, emmagatzematge i transport.

1. Els operadors han de tenir a la seva disposició instal·lacions i mitjans de 
recepció, emmagatzematge i transport adequats als subministraments previstos en 
els seus plans anuals d’aprovisionament i a les seves obligacions de mantenir 
existències mínimes de seguretat.

2. Aquesta disponibilitat s’ha de justificar documentalment i s’ha d’indicar la 
ubicació i capacitat de les instal·lacions en qüestió, així com els mitjans de recepció, 
emmagatzematge i transport, propis o aliens, utilitzats per al proveïment i la 
distribució.

Article 13. Existències mínimes de seguretat.

1. Els operadors han de mantenir existències mínimes de seguretat per als 
productes i en la quantitat, forma i localització geogràfica que estableix el Reial 
decret 1716/2004, de 23 de juliol, pel qual es regula l’obligació de manteniment 
d’existències mínimes de seguretat, la diversificació de proveïment de gas natural i 
la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

2. Els operadors estan sotmesos al que disposa la norma esmentada quant a 
l’acreditació documental, amb la periodicitat requerida, de la constitució i el 
manteniment de les existències que estiguin obligats a mantenir.

3. Els operadors s’han d’integrar com a membres de la Corporació subjectes 
al règim jurídic que s’estableix per a aquesta.

Article 14. Comunicació.

Les societats que vulguin actuar com a operadors a l’engròs ho han de comunicar 
per escrit, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que ho ha de 
comunicar al seu torn a la Comissió Nacional d’Energia i a la Corporació de Reserves 
Estratègiques de Productes Petrolífers, i han d’indicar la data d’inici de l’activitat, 
nom de la societat, adreça postal, telèfon i fax, així com el codi d’identificació fiscal, 
i incloure una declaració responsable sobre el compliment per part de la societat de 
tots els requisits establerts per exercir l’activitat.

Així mateix, en aquesta comunicació han de remetre a la Direcció General de 
Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç el pla anual de 
proveïment a què es refereix l’article 11.

La Comissió Nacional d’Energia ha de publicar a la seva pàgina web un llistat 
dels operadors a l’engròs de carburants i combustibles petrolífers que ha d’incloure 
les societats que hagin comunicat al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç l’exercici 
d’aquestes activitats.

L’interessat ha de comunicar qualsevol fet que suposi el cessament o la 
modificació d’alguna de les dades incloses a la comunicació i a la declaració 
originàries a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria 
Turisme i Comerç, en el termini d’un mes a partir del moment en què es produeixi.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar la comunicació 
a la Comissió Nacional d’Energia i a la Corporació de Reserves Estratègiques de 
Productes Petrolífers.

La Comissió Nacional d’Energia i la Direcció General de Política Energètica i 
Mines poden sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació del compliment de tots o 
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de qualsevol dels requisits necessaris per exercir l’activitat de distribució a l’engròs 
de carburants i combustibles petrolífers.

Article 14 bis. Inhabilitació per exercir l’activitat d’operador.

Escau la inhabilitació per exercir l’activitat d’operador a l’engròs de carburants i 
combustibles petrolífers, prèvia instrucció d’expedient, amb audiència a l’interessat, 
en els casos següents:

a) L’obertura de la fase de liquidació o extinció de la personalitat jurídica de 
l’operador.

b) L’incompliment provat de les condicions exigides per exercir l’activitat 
d’operador a l’engròs.

c) La inexistència de l’autorització o certificacions d’idoneïtat de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat o la seva obtenció mitjançant simulació, frau o engany, 
així com la variació, una vegada atorgada aquella, de les condicions o requisits 
essencials que van donar lloc al seu atorgament.

d) Si s’escau, la sanció per la comissió d’una infracció greu o molt greu.»

Tres. Queden sense contingut els articles 15, 16 i 17 de l’Estatut regulador de les 
activitats de distribució a l’engròs i de distribució al detall mitjançant subministraments 
directes a instal·lacions fixes de carburants i combustibles petrolífers, aprovat com a annex 
pel Reial decret 2487/1994, de 23 de desembre.

Article tercer. Modificació del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es 
regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
autorització d’instal·lacions de gas natural.

Es modifica el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les 
activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i autorització 
d’instal·lacions de gas natural, en els termes següents:

U. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 5 passa a tenir la redacció següent:

«2. Per acreditar la seva capacitat legal, les entitats que realitzin l’activitat de 
transport han de revestir la forma de societats mercantils de nacionalitat espanyola 
o, si s’escau, d’un altre Estat membre de la Unió Europea.»

Dos. Se suprimeix l’epígraf g) de l’apartat 3 de l’article 6.
Tres. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 9 queda redactat en els termes 

següents:

«2. Per acreditar la seva capacitat legal, les entitats que realitzin l’activitat de 
distribució han de revestir la forma de societats anònimes de nacionalitat espanyola 
o, si s’escau, d’un altre Estat membre de la Unió Europea.»

Quatre. L’epígraf q) de l’apartat 3 de l’article 10 passa a tenir la redacció següent:

«q) Estar inscrits al Registre de distribuïdors del Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç.»

Cinc. El primer paràgraf de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«L’activitat de comercialització de gas natural l’han d’exercir les empreses 
comercialitzadores que compleixin els requisits que estableix el present Reglament 
i que, accedint a les instal·lacions de transport i/o distribució, tenen com a funció la 
venda de gas natural als consumidors i a altres comercialitzadors.»

Sis. La rúbrica i el contingut de l’article 14 queden redactats en els termes 
següents:
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«Article 14. Requisits necessaris per exercir l’activitat de comercialització.

1. Els subjectes que vulguin exercir l’activitat de comercialització de gas natural 
han de revestir la forma de societats mercantils o una forma jurídica equivalent al 
seu país d’origen en el cas que no es tracti d’empreses nacionals en l’objecte social 
de les quals no existeixin limitacions o reserves a l’exercici d’aquesta activitat.

A més, han de poder acreditar suficientment la seva capacitat tècnica per a 
l’exercici de l’activitat i estar en disposició d’acreditar que tenen capacitat per garantir 
el subministrament.

En cas que l’empresa que vulgui actuar com a comercialitzadora o la societat 
dominant del grup al qual pertanyi aquella tingui la nacionalitat d’un país no membre 
de la Unió Europea en què no estiguin reconeguts drets anàlegs i que es consideri 
que pugui resultar una alteració del principi de reciprocitat per a les empreses que 
operen al mercat nacional, és necessari obtenir una autorització administrativa 
prèvia per a l’exercici de l’activitat atorgada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, que pot ser condicionada.

A aquests efectes, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de remetre la 
sol·licitud a la Comissió Nacional d’Energia, la qual ha d’elaborar, en el termini 
màxim de dos mesos, un informe en què s’analitzin, tenint en compte la normativa 
del mercat interior de gas de la UE, entre altres, els aspectes següents: els possibles 
efectes directes o indirectes sobre l’activitat de comercialització, la separació 
d’activitats, la seguretat de subministrament energètic, prenent en consideració els 
drets i les obligacions entre els dos països d’acord amb els convenis internacionals 
existents. Així mateix s’ha d’analitzar la reciprocitat existent en els mercats 
energètics.

La Comissió Nacional d’Energia ha de remetre l’informe al Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç juntament amb una proposta en relació amb la sol·licitud en la 
qual es poden incloure condicionaments per exercir l’activitat.

2. Per acreditar la capacitat tècnica el sol·licitant ha de disposar dels mitjans 
tècnics i humans suficients per poder operar en el sistema gasista espanyol d’acord 
amb la normativa que hi és aplicable i, en particular, amb el que disposa l’Ordre 
ITC/3126/2005 per la qual s’aproven les Normes de gestió tècnica del sistema i els 
seus protocols de desplegament.

A més, les empreses comercialitzadores han de posar a disposició dels seus 
usuaris un telèfon d’atenció al client i un servei de correu electrònic al qual es puguin 
adreçar.

3. Les empreses comercialitzadores han de constituir garanties davant la caixa 
general de dipòsits per una quantia equivalent a les seves obligacions de pagament 
previstes durant el període de facturació.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comercia ha d’establir la forma d’efectuar el 
càlcul de l’import econòmic a constituir com a garanties, els subjectes que han de 
prestar les garanties, els subjectes a favor dels quals es constitueixen i les causes 
que en poden motivar l’execució.

Aquest detall s’ha d’incloure en els models de contractes d’accés a les 
instal·lacions de gas.

4. Les empreses que vulguin exercir l’activitat de comercialització de gas 
natural han de poder acreditar, en tot moment, que tenen capacitat per atendre les 
demandes de gas dels seus clients, sense que es puguin produir restriccions del 
subministrament més enllà de situacions extraordinàries.

Per a això, han de disposar de contractes o garanties de subministrament d’un 
proveïdor de gas que puguin ser utilitzats per donar cobertura a les activitats de 
comercialització previstes i assegurar la diversificació necessària dels seus 
subministraments.

5. En tot cas, es considera que un comercialitzador compleix els requisits 
sempre que estigui habilitat per comercialitzar gas en un país amb el qual hi hagi un 
acord de mutu reconeixement de llicències de comercialització amb un altre país 
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membre de la Unió Europea, sense perjudici de constituir les garanties econòmiques 
que siguin necessàries.

6. Els comercialitzadors que vulguin operar en els mercats majoristes de gas i 
capacitat, sense realitzar l’activitat de subministrament a consumidors finals, 
únicament han de presentar les garanties econòmiques que siguin necessàries per 
efectuar la seva activitat, i han de comunicar aquesta circumstància per escrit a la 
Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, que al seu torn l’ha de traslladar a la Comissió Nacional d’Energia.»

Set. La rúbrica i el contingut de l’article 15 passen a tenir la redacció següent:

«Article 15. Inici i cessament de l’activitat de comercialització.

Una vegada complerts els requisits necessaris per realitzar l’activitat de 
comercialització que s’estableixen a l’article 14, les societats que vulguin actuar com 
a comercialitzadores de gas natural ho han de comunicar per escrit, amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat, a l’Administració competent i en tot cas a la Direcció 
General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i 
han d’indicar l’àmbit territorial en què exerciran l’activitat, data d’inici de l’activitat, 
nom de la societat, adreça postal, telèfon, fax, codi d’identificació fiscal, així com 
una declaració responsable que la societat compleix tots els requisits establerts per 
exercir l’activitat.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar aquesta 
comunicació a la Comissió Nacional d’Energia i a la Corporació de Reserves 
Estratègiques de Productes Petrolífers. La Comissió Nacional d’Energia ha de 
mantenir a la seva pàgina web un llistat actualitzat de les empreses que exerceixin 
l’activitat de comercialització de gas natural.

La Direcció General de Política Energètica i Mines o la Comissió Nacional 
d’Energia poden sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació del compliment de tots 
o de qualsevol dels requisits necessaris per exercir l’activitat de comercialització.

Anualment, dins del primer trimestre de cada any, les empreses que exerceixin 
l’activitat de comercialització han de presentar davant l’Administració competent 
una memòria resum de les activitats portades a terme l’any precedent. L’Administració 
pot sol·licitar informació addicional o ampliació de l’aportada.

Les empreses que exerceixin l’activitat de comercialització de gas natural han 
de comunicar a l’Administració competent i en tot cas a la Direcció General de 
Política Energètica i Mines el cessament de l’activitat o la modificació d’alguna de 
les dades aportades en la comunicació d’inici de l’activitat o en la declaració 
responsable, en el termini d’un mes a partir del moment en què es produeixi.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar aquesta 
comunicació a la Comissió Nacional d’Energia.»

Vuit. L’article 16 queda sense contingut.
Nou. L’article 17 queda sense contingut.
Deu. La rúbrica i el contingut de l’article 18 queden redactats en els termes 

següents:

«Article 18. Inhabilitació per exercir l’activitat de comercialització.

Escau la inhabilitació per exercir l’activitat de comercialització de gas natural, 
prèvia instrucció d’expedient amb audiència de l’interessat, en els casos següents:

a) L’obertura de la fase de liquidació o extinció de la personalitat jurídica del 
comercialitzador.

b) L’incompliment provat de les condicions exigides per exercir l’activitat de 
comercialitzador.
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c) La comissió d’una infracció de les tipificades com a molt greus a l’article 109 
de la Llei 34/1998, del sector d’hidrocarburs, quan comporti la inhabilitació per 
exercir l’activitat de comercialització.»

Onze. La rúbrica i el contingut de l’article 19 passen a tenir la redacció següent:

«Article 19. Drets i obligacions dels comercialitzadors.

1. Les empreses comercialitzadores tenen els drets i les obligacions que es 
recullen en aquest article, a més dels drets i les obligacions relacionats amb l’accés 
de tercers, recollits a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i al 
Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les 
instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas 
natural.

2. Són drets de les empreses comercialitzadores els següents:

a) Realitzar adquisicions de gas natural en els termes que estableix el capítol 
II del títol IV de la Llei 34/1998, del sector d’hidrocarburs.

b) Vendre gas natural als consumidors i a altres comercialitzadors en condicions 
lliurement pactades.

c) Accedir a les instal·lacions propietat de tercers de regasificació, 
emmagatzematge, transport i distribució en els termes que preveuen la Llei 34/1998, 
del sector d’hidrocarburs, i les seves disposicions de desplegament.

d) Exigir que les instal·lacions i aparells receptors dels seus consumidors 
reuneixin les condicions tècniques i de construcció legalment establertes, així com 
el bon ús d’aquestes i el compliment de les condicions establertes perquè el 
subministrament es produeixi sense deteriorament o degradació de la seva qualitat 
per a altres usuaris.

e) Facturar i cobrar el subministrament realitzat.
f) Sol·licitar la verificació del bon funcionament dels equips de mesurament de 

subministraments.
g) Accedir al mesurament dels subministraments als seus clients.

3. Les empreses comercialitzadores tenen les obligacions següents:

a) Mantenir el compliment de les condicions per actuar com a comercialitzadores, 
així com estar en disposició d’acreditar davant la Direcció General de Política 
Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i davant la Comissió 
Nacional d’Energia el compliment d’aquestes condicions.

b) Garantir la seguretat del subministrament de gas natural als seus clients 
subscrivint els contractes d’aprovisionament i d’accés a les instal·lacions del sistema 
gasista que siguin necessaris.

c) Remetre a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, a les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves 
competències, i a la Comissió Nacional d’Energia la informació periòdica que es 
determini en relació amb l’activitat que duguin a terme dins del sector gasista. La 
remissió d’informació ha d’incloure, entre altres, les quantitats venudes i els preus 
de venda aplicats en la forma i el termini que s’estableixin.

d) Facilitar als seus clients la informació i assessorament que puguin sol·licitar 
en relació amb el subministrament de gas, així com tenir a disposició d’aquests un 
telèfon d’atenció al client i una adreça de correu electrònic.

e) Complir les obligacions de manteniment d’existències mínimes de seguretat 
i contribuir, si s’escau, a la diversificació de subministraments conforme a la normativa 
vigent.

f) Facilitar al gestor tècnic del sistema la informació necessària per facilitar la 
supervisió i el control del sistema.»
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Dotze. L’apartat 2 de l’article 20 queda redactat en els termes següents:

«2. Els consumidors poden adquirir gas:

a) Als comercialitzadors en condicions lliurement pactades.
b) Directament, sense recórrer a un comercialitzador autoritzat, accedint a 

instal·lacions de tercers, cas en què tenen la consideració de consumidors directes 
al mercat.»

Tretze. L’apartat 3 de l’article 22 passa a tenir la redacció següent:

«3. Els consumidors directes al mercat que adquireixin gas sense recórrer a 
un comercialitzador tenen, a més, les obligacions següents:

a) Comunicar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç la seva condició de consumidor directe al mercat.

b) Complir les obligacions de manteniment d’existències mínimes de seguretat 
i contribuir, si s’escau, a la diversificació de subministraments conforme a la normativa 
vigent.

c) Efectuar el seu subministrament de gas de manera coordinada amb els 
transportistes i distribuïdors i d’acord amb la Normes de gestió tècnica del sistema.

d) Facilitar al gestor tècnic del sistema la informació necessària per facilitar la 
supervisió i el control del sistema.»

Catorze. El títol V passa a tenir la següent estructura i redacció:

«TÍTOL V

Registre administratiu de distribuïdors de combustibles gasosos
per canalització

Article 116. Registre administratiu de distribuïdors de combustibles gasosos per 
canalització.

1. El Registre administratiu de distribuïdors de combustibles gasosos per 
canalització que regula l’article 83 de la Llei 34/1998, del sector d’hidrocarburs, es 
regeix quant a la seva organització i funcionament pel que disposa el present títol.

2. La gestió del Registre correspon a la Direcció General de Política Energètica 
i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

3. Les inscripcions que es facin al Registre administratiu de distribuïdors de 
combustibles gasosos per canalització no meriten el cobrament de taxes.

Article 117. Tractament de les dades.

1. El tractament de les dades de caràcter personal inscrites al Registre que 
regula el present títol se sotmet al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. Els subjectes obligats a comunicar dades al Registre són responsables de 
la veracitat i actualitat de les dades que facilitin.

3. L’accés a les dades pot tenir lloc, mitjançant petició, en la qual quedin 
identificades les dades de l’accés a les quals es tracti, sense que sigui admissible 
sol·licitar-les genèricament.

4. La Comissió Nacional d’Energia i el gestor tècnic del sistema tenen accés a 
la informació continguda al Registre a què es refereix el present títol, així com les 
comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències.

5. Les persones que en l’exercici de les seves funcions tinguin accés a dades 
que constin en aquests registres estan obligades a guardar secret respecte 
d’aquestes.
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Article 118. Cancel·lació de les inscripcions.

La cancel·lació de les inscripcions al Registre a què es refereix el present títol es 
produeix a instància de l’interessat o d’ofici en els supòsits de cessament de l’activitat, 
o revocació per l’òrgan competent de l’autorització que va servir de base per a la 
inscripció.

Per cancel·lar d’ofici la inscripció cal la instrucció de l’expedient corresponent 
amb audiència de l’interessat.

Article 119. Estructura del Registre administratiu de distribuïdors de combustibles 
gasosos per canalització.

1. S’han d’inscriure al Registre administratiu de distribuïdors de combustibles 
gasosos per canalització tots els que, d’acord amb el que preveu la Llei 34/1998, 
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, tinguin la condició de distribuïdors.

2. La sol·licitud d’inscripció al Registre de distribuïdors de gasos combustibles 
per canalització s’ha d’adreçar als òrgans competents de les comunitats autònomes 
que van atorgar l’autorització administrativa corresponent, els quals l’han de 
traslladar a la Direcció General de Política Energètica i Mines en un termini màxim 
d’un mes des de la sol·licitud d’inscripció, així com la documentació que 
l’acompanyi.

3. Amb la sol·licitud d’inscripció s’ha d’aportar, almenys, la documentació 
següent:

a) Escriptura de constitució de la societat degudament inscrita al Registre 
Mercantil.

b) Autoritzacions administratives per exercir l’activitat atorgades per 
l’Administració competent, amb indicació de les àrees geogràfiques de 
subministrament.

c) Acta de posada en marxa de les instal·lacions.

4. S’ha d’efectuar una única inscripció per empresa distribuïdora, en la qual 
han de constar les diferents àrees geogràfiques on es porta a terme la distribució.

5. La formalització de la inscripció, en la qual ha de constar el número 
d’identificació al Registre, l’ha de notificar a l’interessat i a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma corresponent la Direcció General de Política Energètica i 
Mines.

Article 120. Actualització de dades.

1. Qualsevol modificació de les dades que figurin al Registre de distribuïdors, 
sobre identificació de la societat, de les instal·lacions de les quals sigui el titular, 
àrees de distribució si s’escau, o qualsevol altra dada rellevant de les que figurin al 
Registre, ha de ser comunicada per l’interessat en el termini màxim d’un mes des 
que es produeixi. En aquestes modificacions queden inclosos els canvis de 
denominació o raó social del titular, les fusions, absorcions o escissions de societats 
que afectin la titularitat de les instal·lacions, així com l’ampliació substancial 
d’aquestes.

2. Anualment, el primer trimestre de cada any, la Direcció General de Política 
Energètica i Mines ha de comunicar a les empreses distribuïdores inscrites al 
Registre de distribuïdors les dades registrals corresponents a les seves àrees de 
distribució que figurin al Registre, a fi que en confirmin l’exactitud, o indiquin, 
motivadament, les modificacions que cal introduir.»

Quinze. Queden sense contingut els articles 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130 i 131.
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Disposició addicional primera. Subjectes inscrits al Registre d’operadors a l’engròs de 
gasos liquats del petroli i al Registre de comercialitzadors al detall de gasos liquats del 
petroli a granel.

1. Per a les empreses que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret figurin inscrites 
al Registre d’operadors a l’engròs de gasos liquats del petroli i al Registre de 
comercialitzadors al detall de gasos liquats del petroli a granel es considera complerta 
l’obligació de comunicar l’inici de l’activitat que preveu el capítol II del Reglament de 
l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli, aprovat pel Reial decret 1085/1992, 
d’11 de setembre, en la redacció feta a l’esmentat capítol per l’apartat quatre de l’article 
primer d’aquest Reial decret.

2. La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar a la Comissió 
Nacional d’Energia les dades de les empreses que figurin registrades al Registre 
d’operadors a l’engròs de gasos liquats del petroli i al Registre de comercialitzadors al 
detall de gasos liquats del petroli a granel a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, perquè 
les inclogui a la llista d’operadors a l’engròs de GLP i comercialitzadors al detall de GLP a 
granel que ha de publicar a la seva pàgina web.

3. Les empreses esmentades han de remetre a la Comissió Nacional d’Energia les 
dades del telèfon d’atenció al client i el servei de correu electrònic al qual s’han de dirigir 
aquests, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Subjectes inscrits al Registre d’operadors a l’engròs de 
productes petrolífers.

1. Per a les empreses que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret figurin inscrites 
al Registre d’operadors a l’engròs de productes petrolífers es considera complerta 
l’obligació de comunicar l’inici de l’activitat que preveu el títol II de l’Estatut regulador de les 
activitats de distribució a l’engròs i de distribució al detall mitjançant subministraments 
directes a instal·lacions fixes de carburants i combustibles petrolífers, aprovat com a annex 
pel Reial decret 2487/1994, de 23 de desembre, en la redacció feta a aquest títol per 
l’apartat dos de l’article segon d’aquest Reial decret.

2. La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar a la Comissió 
Nacional d’Energia les dades de les empreses que figurin registrades al Registre 
d’operadors a l’engròs de productes petrolífers a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
perquè les inclogui a la llista d’operadors a l’engròs de carburants i combustibles petrolífers 
que ha de publicar a la seva pàgina web.

3. Les empreses esmentades han de remetre a la Comissió Nacional d’Energia les 
dades del telèfon d’atenció al client i el servei de correu electrònic al qual s’han de dirigir 
aquests, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició addicional tercera. Inscripció al Registre administratiu de distribuïdors de 
combustibles gasosos per canalització i subjectes inscrits a la secció segona del 
Registre administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors directes al 
mercat de combustibles gasosos.

1. Les empreses que a l’entrada en vigor del present Reial decret estiguin inscrites a 
la secció primera del Registre administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors 
qualificats de combustibles gasosos per canalització queden inscrites d’ofici, juntament 
amb les dades que consten a la secció esmentada, al Registre administratiu de distribuïdors 
de combustibles gasosos per canalització.

2. Per a les empreses que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret figurin inscrites 
a la secció segona del Registre administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i 
consumidors directes al mercat de combustibles gasosos per canalització, es considera 
complerta l’obligació de comunicar l’inici de l’activitat que preveu l’article tercer, apartat 6, 
d’aquest Reial decret.

3. La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de traslladar a la Comissió 
Nacional d’Energia les dades de les empreses comercialitzadores que figurin registrades 
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a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, perquè les inclogui a la llista de comercialitzadores 
que ha de publicar a la seva pàgina web.

4. Les empreses comercialitzadores registrades a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret han de remetre a la Comissió Nacional d’Energia les dades del telèfon d’atenció al 
client i el servei de correu electrònic al qual s’han de dirigir aquests, en el termini d’un mes 
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria única. Règim transitori.

1. Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es 
tramiten i es resolen per la normativa vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

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

3. Els prestadors de serveis autoritzats prèviament a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret poden seguir exercint la seva activitat a tot el territori espanyol.

Disposició final primera. Aplicació.

1. S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per dictar, dins l’àmbit de les 
seves competències, les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament del 
present Reial decret.

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

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest 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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