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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
19762 Reial decret 1738/2010, de 23 de desembre, pel qual es fixen objectius 

obligatoris de biocarburants per als anys 2011, 2012 i 2013.

La Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeu i del Consell, de 8 de maig de 2003, 
relativa al foment de l'ús de biocarburants o altres combustibles renovables en el transport, 
estableix que els estats membres han de vetllar perquè es comercialitzi en els seus mercats 
una proporció mínima de biocarburants i d'altres combustibles renovables i que, per fer-ho, 
han d'establir objectius indicatius nacionals.

La Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, 
relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen 
i es deroguen les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE, estableix que cada Estat membre 
ha de vetllar perquè la quota d'energia procedent de fonts renovables en tots els tipus de 
transport l'any 2020 sigui com a mínim equivalent al 10% del seu consum final d'energia 
en el transport.

La disposició addicional setzena de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector 
d'hidrocarburs, en línia amb l'objectiu indicatiu de consum de biocarburants que preveu la 
Directiva 2003/30/CE, estableix objectius anuals de biocarburants i altres combustibles 
renovables amb fins de transport fins a l'any 2010, que són objectius obligatoris a partir de 
l'any 2009, i assoleixen el 5,83 per cent el 2010. Així mateix, s'habilita el Govern per 
modificar aquests objectius establerts, així com per establir objectius addicionals.

L'Ordre ITC/2877/2008, de 9 d'octubre, per la qual s'estableix un mecanisme de foment 
de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb fins de transport, estableix 
objectius mínims per producte fins a l'any 2010, amb l'assoliment l'any esmentat del 3,9 
per cent, tant per a gasolines com per a gasoils, juntament amb l'esmentat objectiu global 
del 5,83 per cent el 2010.

Per a la consecució dels objectius energètics d'introducció d'energies renovables en el 
transport, fixats en la normativa comunitària, el present Reial decret estableix els objectius 
obligatoris mínims de biocarburants, tant globals com per producte, per al període 2011-
2013, prenent com a referència els objectius indicatius que recull el Pla d'acció nacional 
d'energies renovables (PANER) 2010-2020.

El desenvolupament de les energies renovables constitueix una aposta prioritària de la 
política energètica espanyola, ja que comporta efectes favorables de diversa índole, com 
un desenvolupament sostenible, la reducció de les emissions contaminants, la introducció 
de noves tecnologies, la reducció de la dependència energètica i del dèficit de la balança 
comercial i l'augment del nivell d'ocupació i desenvolupament rural.

De conformitat amb el que disposa la disposició addicional onzena, apartat tercer, 1, 
funció segona de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, la Comissió 
Nacional d'Energia ha emès l'informe número 36/2010, d'11 de novembre. Així mateix el 
tràmit d'audiència als interessats s'ha efectuat a través del Consell Consultiu d'Hidrocarburs, 
les observacions i els comentaris del qual, d'acord amb el que estableix el 5.5 del Reial 
decret 1339/1999, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió Nacional 
d'Energia, s'han pres en consideració per a l'elaboració de l'informe esmentat de la 
Comissió Nacional d'Energia. Finalment, la present norma ha estat objecte d'informe per 
part de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics en la seva reunió de 18 
de novembre de 2010.

L'article 149.1.25a de la Constitució atribueix a l'Estat competència exclusiva sobre les 
bases del règim energètic. Aquest Reial decret s'empara en l'esmentat títol competencial, 
així com en la disposició addicional setzena de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector 
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d'hidrocarburs, que habilita el Govern per establir objectius de venda o consum de 
biocarburants addicionals als que s'hi preveuen.

En virtut d'això, a proposta del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, d'acord amb el 
Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 
de desembre de 2010,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Constitueix l'objecte del present Reial decret l'establiment dels objectius anuals 
obligatoris mínims de venda o consum de biocarburants amb fins de transport, per als anys 
2011, 2012 i 2013. Amb aquesta finalitat, es fixen tres objectius que s'expressen com a 
contingut energètic mínim, en relació amb el contingut energètic en gasolines, en gasoils i 
en el total de gasolines i gasoils venuts o consumits.

Article 2. Objectius obligatoris mínims de venda o consum de biocarburants.

1. Els subjectes obligats d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ITC/2877/2008, de 9 
d'octubre, per la qual s'estableix un mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres 
combustibles renovables amb fins de transport, han d'acreditar anualment davant de 
l'entitat de certificació les titularitats següents:

a) La titularitat d'una quantitat mínima de certificats de biocarburants que permetin 
complir els objectius de la taula següent:

2011 2012 2013

Objectius de biocarburants (%) . . . . . . . . . . 5,9 6,0 6,1

b) La titularitat de la quantitat mínima de certificats de biocarburants en dièsel (CBD) 
que permetin complir els objectius de la taula següent:

2011 2012 2013

Objectius de biocarburants en dièsel (%) . . . 3,9 4,1 4,1

c) La titularitat de la quantitat mínima de certificats de biocarburants en gasolina 
(CBG) que permetin complir els objectius de la taula següent:

2011 2012 2013

Objectius de biocarburants en gasolines (%) . 3,9 4,1 4,1

Els percentatges indicats a les taules anteriors es calculen, per a cada un dels subjectes 
obligats, d'acord amb les fórmules que recull l'Ordre ITC/2877/2008, de 9 d'octubre.

Disposició final primera. Excepcions i mecanismes de flexibilitat de caràcter territorial en 
el mecanisme de foment de l'ús de biocarburants.

Mitjançant una ordre del seu titular, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, previ 
acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, pot introduir excepcions 
o mecanismes de flexibilitat de caràcter territorial en el mecanisme de foment de l'ús de 
biocarburants.
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Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.25a de la 
Constitució, que atribueix a l'Estat la competència en matèria de bases del règim 
energètic.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

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