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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
17070 Ordre ITC/2914/2011, de 27 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre 

ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia 
de l’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de 
cogeneració d’alta eficiència.

L’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, estableix la regulació de la garantia de l’origen 
de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència.

L’esmentada Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, incorporava a l’ordenament jurídic 
espanyol el sistema de garantia d’origen previst a la Directiva 2001/77/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 2001, relativa a la promoció d’electricitat 
generada a partir de fonts d’energia renovables en el mercat interior de l’electricitat, i a la 
Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, relativa al 
foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil en el mercat interior de 
l’energia i per la qual es modifica la Directiva 92/42/CEE.

L’any 2009, es va promulgar 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.

A la Directiva esmentada s’especifica un nou tractament concret que s’ha de donar a 
les garanties d’origen de l’electricitat, la calefacció i la refrigeració produïdes a partir de 
fonts d’energies renovables.

Actualment es fa necessari adaptar l’esmentada Ordre ITC/1522/2007, de 24 de 
maig, al que disposa la Directiva 2009/28/CE en relació amb les garanties d’origen de 
l’electricitat, tenint en compte així mateix el que preveu l’article 3.9 de la Directiva 2009/72/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes 
per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE pel 
que fa a la informació al consumidor.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol el contingut de l’article 15 de la 
Directiva 2009/28/CE, pel que fa al sistema de garantia d’origen de l’electricitat procedent 
de fonts d’energia renovables.

D’acord amb el que prescriu la disposició addicional onzena de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, la Comissió Nacional d’Energia ha emès el seu 
informe preceptiu sobre el projecte d’aquesta Ordre. L’informe té en consideració les 
al·legacions formulades en el tràmit d’audiència evacuat mitjançant consulta als 
representants en el Consell Consultiu d’Electricitat.

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

Article únic. Modificació de l’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual 
s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts 
d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència.

S’introdueixen les modificacions següents a l’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, 
per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de 
fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència:

U. Es modifica el primer paràgraf de l’article 1, que queda redactat de la manera 
següent:

«La present Ordre té per objecte regular la garantia d’origen de l’electricitat 
generada a partir de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, 
per tal de fomentar la seva contribució a la producció d’electricitat i poder demostrar 
davant els consumidors finals que una quota o quantitat determinada d’energia s’ha 
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obtingut a partir d’aquestes fonts, així com facilitar el comerç d’electricitat produïda 
a partir de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència.»

Dos. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 2, amb la redacció següent:

«L’electricitat produïda en unitats d’acumulació per bombament que utilitzen 
aigua que s’ha bombat aigües amunt no s’ha de considerar electricitat produïda a 
partir de fonts renovables.»

Tres. Es modifica l’article 3, que queda redactat de la manera següent:

«Als efectes d’aquesta Ordre, són aplicables les definicions següents:

a) Energia elèctrica procedent de fonts renovables: l’energia elèctrica 
procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, 
geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d’abocador, gasos 
de plantes de depuració i biogàs;

b) Biomassa: la fracció biodegradable dels productes, residus i residus 
d’origen biològic procedents d’activitats agràries (incloses les substàncies d’origen 
vegetal i d’origen animal), de la silvicultura i de les indústries connexes, incloses la 
pesca i l’aqüicultura, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i 
municipals; 

c) Producció elèctrica neta: la producció elèctrica bruta menys el consum 
elèctric dels equips auxiliars menys les pèrdues fins al punt de connexió amb la 
xarxa elèctrica.

d) Cogeneració: la generació simultània en un procés d’energia tèrmica, 
elèctrica i mecànica o tèrmica i elèctrica.

e)  Cogeneració d’alta eficiència: la cogeneració que compleixi els criteris 
establerts a l’annex III del Reial decret 616/2007, d’11 de maig, sobre foment de la 
cogeneració.

f) Sistema de suport: qualsevol instrument, sistema o mecanisme que promou 
l’ús d’energia procedent de fonts renovables gràcies a la reducció del cost d’aquesta 
energia, augmentant-ne el preu de venda o el volum d’energia renovable adquirida, 
mitjançant una obligació d’utilitzar energies renovables o mitjançant altres mesures. 
Això inclou, sense limitar-se a aquests, les ajudes a la inversió, les exempcions o 
desgravacions fiscals, les devolucions d’impostos, els sistemes de suport a 
l’obligació d’utilitzar energies renovables inclosos els que utilitzen els certificats 
verds, i els sistemes de suport directe als preus, incloses les tarifes regulades i les 
primes.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. La garantia d’origen és una acreditació, en format electrònic, expedida a 
sol·licitud de l’interessat, que assegura que un nombre determinat de megawatts-
hora d’energia elèctrica produïts en una central, en un període temporal determinat, 
han estat generats a partir de fonts d’energia renovables o de cogeneració d’alta 
eficiència.

Les garanties d’origen es comptabilitzen amb tres xifres decimals. Així mateix, 
les garanties d’origen han d’incloure, almenys, les dades relatives a la identificació, 
situació, data de posada en servei, tipus d’energia, capacitat de la instal·lació, 
període de funcionament i sistema de suport, sense perjudici que aquesta 
informació es pugui detallar amb més precisió mitjançant una circular de la 
Comissió Nacional d’Energia, que s’ha de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent:

«1. Es designa la Comissió Nacional d’Energia com a organisme responsable, 
en tot el territori espanyol, per a l’expedició de la garantia d’origen de l’electricitat 
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generada a partir de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, 
així com per a la seva gestió; les tasques esmentades es poden realitzar 
directament o bé a través d’un tercer, prèvia autorització per part de la Secretaria 
d’Estat d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que ha de ser 
independent de les activitats de generació, distribució i comercialització i ser 
designat de conformitat amb el que estableix la legislació de contractes del sector 
públic.»

Sis. Es modifica l’article 6.1, que queda redactat de la manera següent:

«1. La Comissió Nacional d’Energia ha d’establir un sistema d’anotacions en 
compte de la garantia d’origen de l’electricitat generada a partir de fonts d’energia 
renovables i de cogeneració d’alta eficiència, que té com a objectiu el registre de la 
informació i la gestió de les garanties d’origen esmentades.

D’acord amb el que preveuen l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i l’article 32 del Reial decret 
1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei esmentada, 
la gestió del sistema s’ha de realitzar obligatòriament per procediments i mitjans 
electrònics a través del Registre electrònic de la Comissió Nacional d’Energia.

En aquest sistema d’anotacions en compte s’ha de mantenir informació sobre 
la quantitat de garanties d’origen expedides, així com les transferències 
d’aquestes.»

Set. Es modifica l’article 8.1, que queda redactat de la manera següent:

«1. El titular d’una instal·lació de generació d’energia elèctrica pot sol·licitar, 
per via electrònica obligatòria, a la Comissió Nacional d’Energia, amb caràcter 
voluntari, l’expedició de les garanties d’origen de l’energia elèctrica generada en la 
instal·lació a partir de fonts d’energia renovables o de cogeneració d’alta eficiència 
durant un període de temps, que ha de ser múltiple de mesos naturals. La sol·licitud 
de garanties d’origen corresponents al mes de producció m s’ha de presentar 
abans de l’últim dia del mes m+8 i en tot cas abans del 31 de gener de cada any 
per a les garanties corresponents a l’any anterior.»

Vuit. Es modifica el primer paràgraf de l’article 8.2, que queda redactat de la manera 
següent:

«2. Juntament amb la sol·licitud d’una garantia d’origen, l’interessat ha de 
presentar davant la Comissió Nacional d’Energia la informació següent especificada 
amb un desglossament mensual:»

Nou. Es modifiquen els paràgrafs segon i tercer de l’article 9, que queden redactats 
de la manera següent:

«L’expedició de la garantia d’origen s’ha de portar a terme per la producció neta 
mensual efectivament generada amb fonts d’energia renovables i cogeneració 
d’alta eficiència, mesurada en MWh.

L’expedició de les garanties d’origen corresponents al mes de producció m ha 
de tenir lloc abans de l’últim dia del mes m+10, i en tot cas, abans del 28 de febrer 
de cada any per a les garanties corresponents a l’any anterior i s’ha d’entendre 
realitzada a favor del titular de la instal·lació, que n’és el tenidor inicial.»

Deu. Es modifica l’article 11.1, que queda redactat de la manera següent:

«1. La importació de garanties d’origen ha de ser considerada de forma 
anàloga a l’expedició d’aquestes.

Les acreditacions de garanties d’origen expedides en un altre Estat membre 
poden ser presentades pels comercialitzadors davant la Comissió Nacional 
d’Energia perquè obtinguin el mateix reconeixement que les expedides pel 
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Sistema de garantia d’origen a Espanya, sempre que siguin expedides d’acord 
amb els requisits exigits per les directives 2004/8/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, d’11 de febrer de 2004, relativa al foment de la cogeneració sobre la 
base de la demanda de calor útil en el mercat interior de l’energia i per la qual es 
modifica la Directiva 92/42/CEE i 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. La garantia d’origen ha de ser expedida per l’òrgan expedidor 
designat per un Estat membre de la Unió Europea. Quan hi hagi dubtes fundats 
sobre l’exactitud, fiabilitat o veracitat d’una garantia d’origen expedida per un altre 
Estat membre, la Comissió Nacional d’Energia pot negar el reconeixement 
d’aquesta, i ho ha de posar en coneixement de la Secretaria d’Estat d’Energia per 
a la notificació a la Comissió Europea. 

Onze. Es modifica l’article 12.4, el tenor de la qual passa a ser el següent:

«4. Les garanties d’origen expedides corresponents a energia generada en el 
mes de producció m que no hagin estat prèviament cancel·lades s’han de cancel·lar 
de forma automàtica per caducitat el primer dia del mes m+12.

A partir del dia 31 de març no poden ser redimides garanties d’origen que 
corresponguin a energia produïda l’any anterior.»

Dotze. S’afegeix una disposició addicional única, amb el tenor següent:

«Disposició addicional única.

Detall de les garanties d’origen a les factures dels comercialitzadors als 
clients finals, d’acord amb l’article 110 bis 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.

1. La informació que, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 110 bis 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, ha de reflectir tota empresa comercialitzadora 
que vengui electricitat a clients finals en les seves factures es calcula a partir de la 
mescla global de generació indicada en el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 110 
bis esmentat i tenint en compte les garanties d’origen relatives a l’energia de l’any 
anterior.

A aquests efectes, s’ha de deduir, de la mescla global de generació indicada, la 
part corresponent a les garanties d’origen totals emeses i, si s’escau, s’hi ha 
d’incloure la corresponent a les garanties d’origen que a data 31 de març de l’any 
posterior al de producció de l’energia figurin en el compte de l’empresa esmentada 
i s’han de deduir les que hagin estat redimides als seus clients fins a la data 
esmentada.

Igualment la dita informació ha de reflectir per a cada client, si s’escau, el 
nombre de garanties d’origen que s’hagin redimit a favor seu fins a la data 
esmentada, relatives a l’energia de l’any anterior.

2. Les informacions a què es fa referència en els apartats 1 i 2 de l’article 110 
bis esmentat, relatives a la producció energètica de l’any anterior, s’han de reflectir 
a les factures dels clients des del mes d’abril,

Durant els mesos de gener a març, tots dos inclusivament, s’ha de reproduir la 
mateixa informació que en els mesos precedents de l’any anterior.

3. En el cas dels comercialitzadors d’últim recurs, les garanties d’origen que 
hagin pogut ser adquirides o redimides han de ser imputades, exclusivament, a 
l’activitat de subministrament diferent de la d’últim recurs.»
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Disposició addicional única. Habilitació a la Comissió Nacional d’Energia.

S’habilita la Comissió Nacional d’Energia per establir convenis amb els reguladors no 
pertanyents a la Unió Europea amb vista a facilitar la implantació de l’article 9 de la 
Directiva 2009/28/CE, 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.

Disposició transitòria única. Aplicació de les modificacions en la regulació i 
funcionament del sistema de garantia d’origen de l’electricitat procedent de fonts 
d’energia renovables.

Les modificacions en la regulació i funcions del sistema de garantia d’origen de 
l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables que s’introdueixen mitjançant 
aquesta Ordre són aplicables a partir del primer dia del quart mes natural posterior a la 
data d’entrada en vigor d’aquesta.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats l’article 15 i la disposició final única de l’Ordre ITC/1522/2007, de 24 
de maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat 
procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, així com en 
general totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix 
aquesta Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposen les regles 13a i 25a de l’article 
149.1 de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència sobre bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica i sobre bases del règim energètic i miner, 
respectivament.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol el contingut de l’article 15 de 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, pel que fa al sistema de garantia 
d’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables, tenint en compte l’article 
3.9 de la Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 
2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es deroga 
la Directiva 2003/54/CE.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 d’octubre de 2011.–El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, Miguel 
Sebastián Gascón.
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