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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
5937 Reial decret 459/2011, d’1 d’abril, pel qual es fixen els objectius obligatoris de 

biocarburants per als anys 2011, 2012 i 2013.

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 el 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, estableix objectius anuals de biocarburants i altres combustibles renovables 
amb finalitats de transport fins a l’any 2010 i habilita el Govern a modificar aquests objectius 
establerts, així com a establir objectius addicionals.

El Reial decret 1738/2010, de 23 de desembre, pel qual es fixen objectius obligatoris 
de biocarburants per als anys 2011, 2012 i 2013, estableix objectius anuals de consum i 
venda de biocarburants tant globals, com per producte en aquest període.

Al Consell de Ministres de 4 de març de 2011 es va establir, com a part del Pla de 
mesures urgents d’estalvi i eficiència energètica, la necessitat d’incrementar l’obligació 
d’introduir biodièsel en carburants fins al 7% en contingut energètic per als anys 2011, 
2012 i 2013.

Ateses les circumstàncies actuals, a fi de reduir el consum de combustibles fòssils en 
el sector del transport, contribuir a diversificar les fonts d’energia primària, incrementar la 
seguretat de proveïment energètic, augmentar la independència energètica i reduir el cost 
de les importacions de petroli, es considera convenient establir nous objectius més 
ambiciosos de venda i consum de biocarburants. Aquesta mesura ha de permetre contribuir, 
a més, al desenvolupament dels biocarburants com a element substancial de les polítiques 
de protecció del medi ambient i de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
així com al compliment dels objectius obligatoris d’ús d’energia de fonts renovables que 
fixa la normativa comunitària.

Per això, els objectius que estableix el Reial decret 1738/2010, de 23 de desembre, de 
biocarburants en dièsel, s’eleven del 3,9%, 4,1% i 4,1% el 2011, 2012 i 2013, respectivament, 
fins al 7,0% i els objectius globals de biocarburants s’eleven del 5,9%, 6,0% i 6,1% fins al 
6,4%, 6,5% i 6,5%, en els mateixos anys.

Tenint en compte la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret i el temps necessari 
per consumir el producte actualment en el sistema, l’objectiu global per al 2011 s’estableix 
en el 6,2% i l’objectiu de biocarburants en dièsel en el 6,0%.

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 corresponent. 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 s’han pres en consideració per elaborar aquest informe de la 
Comissió Nacional d’Energia. Finalment, aquesta norma ha estat objecte d’informe per la 
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.

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 el títol competencial esmentat, 
així com en la citada disposició addicional setzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs.
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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 1 
d’abril de 2011, disposo:

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret l’establiment dels objectius anuals obligatoris 
mínims de venda o consum de biocarburants amb finalitats de transport, per als anys 2011, 
2012 i 2013. A aquest efecte, 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. Subjectes obligats.

Els subjectes obligats a acreditar el compliment dels objectius que s’estableixen a 
l’article 3 d’aquest Reial decret són els següents:

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

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

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

Article 3. Objectius obligatoris mínims de venda o consum de biocarburants.

Els subjectes a què es refereix l’article anterior han d’acreditar anualment davant 
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 (%). . . . .  6,2% 6,5% 6,5%

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 (%). . . . . . . 6,0% 7,0% 7,0%

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 que indiquen les taules anteriors s’han de calcular, per a cadascun 
dels subjectes obligats, d’acord amb les fórmules que recull 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 finalitats de transport o d’acord amb les fórmules que en el 
futur s’estableixin per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’informe previ 
de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1738/2010, de 23 de desembre, pel qual es fixen 
objectius obligatoris de biocarburants per als anys 2011, 2012 i 2013 i les disposicions del 
mateix rang o inferior en el que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

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

Mitjançant ordre del seu titular, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’acord 
previ de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, pot introduir 
excepcions o mecanismes de flexibilitat de caràcter territorial en el mecanisme de foment 
de l’ús de biocarburants.

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 miner i 
energètic.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 d’abril de 2011.

JUAN CARLOS R.

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