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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
15471 Ordre IET/2736/2012, de 20 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre 

IET/822/2012, de 20 d’abril, per la qual es regula l’assignació de quantitats de 
producció de biodièsel per al còmput del compliment dels objectius obligatoris 
de biocarburants.

L’Ordre IET/822/2012, de 20 d’abril, per la qual es regula l’assignació de quantitats 
de producció de biodièsel per al còmput del compliment dels objectius obligatoris de 
biocarburants, estableix les condicions necessàries per participar en un procediment 
d’assignació de quantitats de producció de biodièsel per al còmput dels objectius 
esmentats per un període de dos anys, i habilita el titular de la Secretaria d’Estat d’Energia 
per prorrogar l’assignació de les quantitats esmentades per dos anys més addicionals.

Aquesta Ordre modifica l’esmentada Ordre IET/822/2012, de 20 d’abril, introduint-hi 
fonamentalment tres novetats. En primer lloc, s’amplia la quantitat anual màxima objecte 
del procediment d’assignació de quantitats de producció per al còmput dels objectius 
obligatoris de biocarburants en mig milió de tones. En segon lloc, es facilita la participació en 
l’assignació d’una quantitat anual de producció de biodièsel per al còmput del compliment 
de les obligacions de biocarburants a les plantes o les unitats de producció de biodièsel. 
Els titulars de plantes o unitats de producció poden sol·licitar assignació, independentment 
de la seva ubicació geogràfica. Finalment, s’estableix que la convocatòria del procediment 
previst en aquesta Ordre s’ha de fer mitjançant una resolució del titular de la Secretaria 
d’Estat d’Energia. Per tant, l’objecte d’aquesta modificació és augmentar el biodièsel 
disponible al mercat espanyol per al compliment dels objectius obligatoris de biocarburants, 
i dotar el mercat de la competitivitat necessària, tant en preu com en qualitat.

En el paràgraf final de l’apartat 3 de la disposició final setzena de la Llei 34/1998, 
del sector d’hidrocarburs, en la redacció que li va donar la Llei 12/2007, de 2 de juliol, 
s’habilita el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (actualment Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme), amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics, per dictar les disposicions necessàries per regular un mecanisme de foment 
de la incorporació de biocarburants i altres combustibles renovables, destinat a aconseguir 
el compliment dels objectius que estableix aquesta disposició addicional.

De conformitat amb el que disposa la disposició addicional onzena, 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 22/2012, de 8 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’esmentat informe de la Comissió Nacional 
d’Energia.

Finalment, aquesta norma ha estat objecte d’informe per la Comissió Delegada del 
Govern per a Afers Econòmics en la seva reunió de 20 de desembre de 2012.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre IET/822/2012, de 20 d’abril, per la qual es regula 
l’assignació de quantitats de producció de biodièsel per al còmput del compliment dels 
objectius obligatoris de biocarburants.

L’Ordre IET/822/2012, de 20 d’abril, per la qual es regula l’assignació de quantitats 
de producció de biodièsel per al còmput del compliment dels objectius obligatoris de 
biocarburants, es modifica en els termes següents:
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U. L’apartat 4 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«4. La quantitat anual màxima total de biodièsel que és objecte del procediment 
d’assignació de quantitats de producció per al còmput dels objectius obligatoris de 
biocarburants és de 5,5 milions de tones l’any.»

Dos. L’article 3 passa a tenir la redacció següent:

«Article 3. Subjectes que poden sol·licitar l’assignació i els límits màxims de les 
quantitats de producció susceptibles d’assignació.

Els titulars de plantes o unitats de producció de biodièsel susceptible de ser 
empleat com a carburant o ser incorporat al gasoil d’automoció, poden sol·licitar 
l’assignació d’una quantitat anual de producció de biodièsel per al còmput del 
compliment de les obligacions de biocarburants, per una quantitat màxima equivalent 
a la capacitat productiva anual autoritzada i tècnicament acreditada com a operativa 
de cada una de les plantes de la seva titularitat que comptin amb llicència d’activitat 
o certificat equivalent.»

Tres. Els apartats 1 i 2 de l’article 4 queden redactats de la manera següent:

«1. Els subjectes indicats a l’article anterior han de presentar les seves 
sol·licituds a través de la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
accedint a l’adreça https://oficinavirtual.mityc.es/abidos. D’acord amb el que preveu 
l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics, la totalitat de les comunicacions requerides en el procediment 
que preveu aquesta Ordre per part dels interessats amb la Direcció General de 
Política Energètica i Mines, s’han de fer exclusivament per via electrònica, a 
través de l’esmentada adreça en la seu electrònica. Així mateix, les notificacions 
administratives que calgui fer a l’interessat per part de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines s’han de fer amb mitjans electrònics.

D’acord amb l’article 32.3 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel 
qual es desenvolupa parcialment l’esmentada Llei 11/2007, de 22 de juny, si no 
s’utilitzen mitjans electrònics per realitzar les referides comunicacions, la Direcció 
General de Política Energètica i Mines ha de requerir la corresponent esmena, i 
advertirà del fet que, si no s’atén el requeriment, a la presentació li faltarà validesa 
o eficàcia.

2. En la sol·licitud cal indicar la informació següent:

a) Quantitat anual, en tones, per a la qual sol·liciten assignació de quantitat de 
producció de biodièsel per al còmput del compliment dels objectius obligatoris de 
biocarburants.

b) Raó social, ubicació de l’empresa i de la planta, titular de la planta, número 
d’identificació fiscal (NIF) i codi d’activitat i establiment (CAE) o document equivalent 
al país en què s’ubica la planta, representant jurídic i còpia dels poders atorgats a 
favor del representant.»

Quatre. L’apartat 6 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«6. Les sol·licituds, acompanyades de la informació i documentació requerida, 
s’han de presentar mitjançant sistemes d’identificació i autenticació electrònica, 
d’acord amb el que disposen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, i el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel 
qual es desenvolupa parcialment l’anterior.

A la sol·licitud esmentada, s’ha d’adjuntar, si s’escau, acreditació vàlida del poder 
del signant de la sol·licitud, segons el que assenyala l’apartat 2.b) d’aquest article, 
que ha de ser aportada mitjançant document digitalitzat. En el cas de representació 
mancomunada, s’ha d’aportar, així mateix, una còpia digitalitzada de la sol·licitud 
signada per cada un dels representants mancomunats.»
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Cinc. Es modifica el títol i l’apartat 1 de l’article 7, que passen a tenir la redacció 
següent:

«Article 7. Convocatòria i valoració de les sol·licituds d’assignació de quantitats.

1. La convocatòria del procediment previst en aquesta Ordre s’ha de fer 
mitjançant resolució del titular de la Secretaria d’Estat d’Energia. Les corresponents 
sol·licituds es poden presentar en un termini de 30 dies des que tingui efectes la 
resolució esmentada. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, 
si la suma de la quantitat sol·licitada per tots els productors admesos al procediment 
és menor a 4 milions de tones anuals, per resolució del titular de la Direcció General 
de Política Energètica i Mines es pot prorrogar l’esmentat termini.

La Direcció General de Política Energètica i Mines és l’òrgan competent per a la 
instrucció del procediment. Les sol·licituds han de ser valorades per una Comissió 
d’Avaluació, presidida pel titular de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, que en cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal ha de ser 
substituït pel seu vicepresident, el titular de la Subdirecció General d’Hidrocarburs. 
Són vocals de la Comissió esmentada el titular adjunt de la Subdirecció General 
d’Hidrocarburs, un funcionari de la Direcció General de Política Energètica i Mines 
i un funcionari de la Subdirecció General d’Hidrocarburs, designats els dos últims 
pel titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines, així com dos 
representants de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia designats 
pel titular de la Direcció General de l’ Institut esmentat. Actuarà com a secretari 
d’aquesta Comissió d’Avaluació, amb veu i vot, el funcionari de la Direcció General 
de Política Energètica i Mines. La Comissió d’Avaluació s’adscriu a la Direcció 
General de Política Energètica i Mines i regeix el seu funcionament pel que disposa 
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.»

Sis. L’apartat 6 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«6. El llistat de les quantitats de producció assignades, a la vista de la 
documentació presentada i la complementària que pugui caldre, s’ha d’aprovar per 
resolució motivada del titular de la Secretaria d’Estat d’Energia i s’ha de publicar 
en el “Butlletí Oficial de l’Estat”. El termini màxim en el qual s’ha de publicar 
aquesta resolució no pot excedir de sis mesos computats des que tingui efectes la 
resolució de convocatòria del procediment a què fa referència l’apartat 1 d’aquest 
article o, si s’escau, des de la data en què tingui efectes la resolució del titular 
de la Secretaria d’Estat d’Energia que ordeni l’assignació de noves quantitats de 
producció, dictada d’acord amb la disposició addicional primera d’aquesta Ordre. 
El venciment del termini màxim establert sense que s’hagi publicat la corresponent 
resolució no eximeix l’Administració del compliment de l’obligació legal de resoldre, 
i els interessats que hagin comparegut poden entendre desestimades les seves 
pretensions per silenci administratiu d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.»

Set. L’apartat 9 de l’article 7 passa a tenir la redacció següent:

«9. La interposició de recursos de reposició es pot dirigir al Registre Electrònic 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb accés a través de la seu electrònica 
del Ministeri esmentat, en els termes expressats en aquesta norma i d’acord amb el 
que disposa l’ordre reguladora del esmentat Registre.»

Vuit. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 8, que queda redactat 
de la manera següent:

«1. Els productors de biodièsel amb assignació de quantitat han de presentar, 
fins a l’1 d’abril de cada any, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i a la Comissió 
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Nacional d’Energia, la informació següent referida a l’any natural anterior o, si 
s’escau, a la part de l’any natural anterior respecte a la qual s’hagi assignat quantitat 
de producció de biodièsel:»

Nou. Se suprimeix la disposició addicional segona, que ja va deixar sense efecte 
l’Ordre IET/2199/2012, de 9 d’octubre.

Disposició transitòria única. Documentació que està en poder de l’Administració.

Els titulars de les plantes o les unitats de producció que hagin efectuat una sol·licitud 
d’assignació de quantitat de biodièsel de conformitat amb la disposició addicional segona 
de l’Ordre IET/822/2012, de 20 d’abril, i es presentin a la convocatòria prevista a l’article 7.1 
han de presentar una nova sol·licitud, si bé no estan obligats a presentar la documentació 
ja remesa.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de desembre de 2012. El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José 
Manuel Soria López.
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