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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
4371

Ordre IET/631/2012, de 29 de març, per la qual s’introdueix una excepció de
caràcter territorial en el mecanisme de foment de l’ús 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 fins de transport fins a l’any 2010 i habilita el Govern per modificar
aquests objectius, com també per establir objectius addicionals.
El Reial decret 459/2011, d’1 d’abril, pel qual es fixen els objectius obligatoris de
biocarburants per als anys 2011, 2012 i 2013, estableix respectivament uns objectius de
biocarburants en gasolina del 3,9%, 4,1% i 4,1%, en dièsel del 6%, 7% i 7% i globals del
6,2%, 6,5% i 6,5%, tots en contingut energètic.
La disposició final primera del Reial decret esmentat habilita el ministre d’Indústria,
Energia i Turisme per introduir, per ordre ministerial, amb l’acord previ de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics, excepcions o mecanismes de flexibilitat de
caràcter territorial en el mecanisme de foment de l’ús de biocarburants.
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 mecanismes de flexibilitat temporal per a la comptabilització de les quantitats de
biocarburants venudes o consumides, i un sistema de certificació i pagaments
compensatoris, que permet als subjectes obligats la transferència de certificats, alhora
que serveix com a mecanisme de control de l’obligació.
L’objecte d’aquesta Ordre és introduir, per al període 2011, 2012 i 2013, de manera
transitòria, una excepció de caràcter territorial en el compliment de l’objectiu individual de
biocarburants en gasolina, per als subjectes obligats per les vendes o consums de
carburants a la Comunitat Autònoma de Canàries o a les ciutats de Ceuta o Melilla, ja que
en el moment actual no es consideren justificades les inversions per a la instal·lació
d’infraestructures de mescla directa de bioetanol en territoris fraccionats o amb baix volum
de consum.
Els objectius globals de biocarburants per a les vendes realitzades en els territoris
esmentats s’ajusten als nous objectius individuals.
Així mateix, es modifica l’Ordre ITC/2877/2008, de 9 d’octubre, per actualitzar les
fórmules de càlcul d’excés de certificats i permetre als subjectes obligats complir les
obligacions establertes per a l’assoliment dels objectius anuals de contingut mínim de
biocarburants i altres combustibles renovables mitjançant la realització de pagaments
compensatoris fins al 50% dels objectius regulats en lloc del 30% com estava establert.
De conformitat amb el que disposa la disposició addicional onzena, apartat tercer,
funció segona, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, la Comissió
Nacional d’Energia ha emès l’Informe 37/2011, de 13 de desembre. Així mateix, el tràmit
d’audiència als interessats s’ha efectuat a través del Consell Consultiu d’Hidrocarburs, les
observacions i comentaris del qual s’han pres en consideració per a l’elaboració de
l’informe de la Comissió Nacional d’Energia.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77

Divendres 30 de març de 2012

Secc. I. Pàg. 2

En virtut d’això, de conformitat amb el Consell d’Estat, amb l’acord previ de la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 15 de març de 2012, disposo:
Article 1.

Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquesta Ordre:
1. Introduir una excepció de caràcter territorial per als anys 2011, 2012 i 2013 en el
compliment de l’objectiu individual de biocarburants en gasolina, per als subjectes obligats
per les vendes o consums a la Comunitat Autònoma de Canàries o a les ciutats de Ceuta
o Melilla, ajustant els objectius globals en aquests territoris.
2. Actualitzar les fórmules de càlcul d’excés de certificats de biocarburants.
3. Augmentar el percentatge màxim dels objectius de consum i venda de
biocarburants que es pot complir mitjançant la realització de pagaments compensatoris.
Article 2. Objectius obligatoris mínims de venda o consum de biocarburants a les
Canàries, Ceuta i Melilla.
1. Els subjectes obligats a què es refereix l’article 2 del Reial decret 459/2011, d’1
d’abril, pel qual es fixen els objectius obligatoris de biocarburants per als anys 2011, 2012
i 2013, amb vendes o consums a les Canàries, Ceuta o Melilla han d’acreditar anualment
davant l’entitat de certificació de biocarburants, per les vendes o consums en els àmbits
territorials esmentats, les titularitats següents, i aquestes vendes queden exemptes del
compliment dels objectius que regulen els apartats a) i c) de l’article 3 del Reial decret
esmentat 459/2011, d’1 d’abril:
a) La titularitat d’una quantitat mínima de certificats de biocarburants que permetin
complir els objectius de la taula següent:

Objectius de biocarburants (Percentatge)...........................

2011
–
Percentatge

2012
–
Percentatge

2013
–
Percentatge

4,7

5,5

5,7

b) La titularitat de la quantitat mínima de certificats de biocarburants en dièsel (CBD)
que permetin complir els objectius regulats a l’apartat b) de l’article 3 del Reial decret
esmentat 459/2011, d’1 d’abril.
c) La titularitat de la quantitat mínima de certificats de biocarburants en gasolina
(CBG) que permetin complir els objectius de la taula següent:

Objectius de biocarburants en gasolines (Percentatge)........

2011
–
Percentatge

2012
–
Percentatge

2013
–
Percentatge

3,0

3,4

3,8

Els percentatges esmentats s’han de calcular, per a cada un dels subjectes obligats,
d’acord amb les fórmules que conté 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.
2. Per les vendes o consums a la resta del territori nacional, els subjectes a què es
refereix l’apartat anterior han d’acreditar anualment davant l’entitat de certificació de
biocarburants la titularitat d’un nombre de certificats de biocarburants que permetin el
compliment dels objectius establerts als apartats a), b) i c) de l’article 3 del Reial decret
459/2011, d’1 d’abril.
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Disposició final primera. Modificació 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.
Els apartats 2 i 3 de l’article 11 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, queden redactats de la manera següent:
«2. Els ingressos generats per aquest concepte cada any natural han de dotar
un únic fons de pagaments compensatoris que l’entitat de certificació ha de repartir
entre els subjectes que tinguin excés de certificats en relació amb la seva obligació
segons la fórmula següent:
PFCin = max {0; β ∙ (EGin + EDin - ATin )}
En què:
PFCin: és el pagament amb càrrec al fons de pagaments compensatoris del
subjecte obligat i-èsim l’any n.
β: és un valor màxim de 350 €/certificat.
EGin i EDin: són els excessos de biocarburants per al subjecte i-èsim l’any n en
relació amb els objectius de biocarburants.
ATin: és el terme que permet evitar duplicitats de còmput dels excessos de
biocarburants.
EGin, EDin i ATin es calculen d’acord amb les fórmules següents:
EGin = max {0; CBGin - OBGin ∙ Gin }
EDin = max {0; CBDin - OBDin ∙ Din }
ATin = max {0; OBin ∙ (Gin + Din ) - (OBGin ∙ Gin + OBDin ∙ Din )}
La resta de paràmetres són els definits en la present Ordre.
En cas que el fons de pagaments compensatoris d’un any no sigui suficient per
satisfer la quantitat calculada segons la fórmula anterior, aquesta quantitat s’ha de
reduir de forma proporcional. En cas contrari, si hi ha un excés de recursos en el
fons de pagaments compensatoris, aquest excés ha de passar a dotar el fons de
l’any següent.
3. Es considera que la realització dels pagaments compensatoris que resultin
de l’aplicació del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, i que ha de determinar
l’entitat de certificació de conformitat amb el que estableix l’article 12, suposa el
compliment de les obligacions establertes per a l’assoliment dels objectius anuals
de contingut mínim de biocarburants i altres combustibles renovables d’un subjecte
obligat sempre que es compleixin les condicions següents:
CBGin ≥ 0,5 · OBGin · Gin
CBDin≥ 0,5 · OBDin · Gin
On els paràmetres utilitzats són els definits en aquesta Ordre.
En cas contrari, es considera que s’ha produït un incompliment de les
obligacions establertes per a l’assoliment dels objectius anuals de contingut mínim
de biocarburants i altres combustibles renovables, fet que constitueix infracció molt
greu d’acord amb l’article 109, apartat 1, paràgraf z bis, de la Llei 34/1998, de 7
d’octubre, del sector d’hidrocarburs. La imposició de sancions administratives que
es puguin derivar d’aquest incompliment s’ha de fer sense perjudici dels pagaments
compensatoris que s’han d’efectuar en tot cas, d’acord amb el que estableix
l’apartat 1 d’aquest article.»
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Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.13a i 25a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva sobre les bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic,
respectivament.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 29 de març de 2012.–El ministre d’Indústria, Energia i Turisme. José Manuel
Soria López.
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