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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3182 Reial decret 198/2015, de 23 de març, pel qual es desplega l’article 112 bis del 

text refós de la Llei d’aigües i es regula el cànon per utilització de les aigües 
continentals per a la producció d’energia elèctrica a les demarcacions 
intercomunitàries.

L’article 29 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la 
sostenibilitat energètica, va modificar el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, mitjançant la incorporació d’un article 112 bis en el 
títol IV, que regula el règim economicofinancer de la utilització del domini públic hidràulic, 
pel qual s’estableix un nou cànon als béns de domini públic que descriu l’article 2.a) de la 
mateixa Llei quan la seva utilització sigui la producció d’energia hidroelèctrica.

L’objectiu de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, és harmonitzar el nostre sistema 
fiscal amb un ús més eficient i respectuós amb el medi ambient i la sostenibilitat, valors 
que inspiren una reforma de la fiscalitat, i com a tal en línia amb els principis bàsics que 
regeixen la política fiscal, energètica i ambiental de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat 
s’incorporen tres nous impostos, es modifiquen els tipus impositius establerts per al gas 
natural i el carbó utilitzats en la producció d’energia elèctrica i es crea el cànon per 
utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica, que s’insereix 
a l’esmentat article 112 bis del text refós de la Llei d’aigües.

Des de l’aprovació de la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari en l’àmbit de la política 
d’aigües, que va ser objecte de transposició per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, amb la modificació, entre altres 
aspectes, del règim economicofinancer de l’aigua, s’introdueix el principi de recuperació 
dels costos dels serveis relacionats amb la gestió de les aigües en el nostre ordenament. 
En aquest sentit, es disposa, mitjançant la inserció de l’article 111 bis del text refós de la 
Llei d’aigües, que les administracions públiques competents, en virtut del principi de 
recuperació de costos i tenint en compte projeccions econòmiques a llarg termini, han 
d’establir els mecanismes oportuns per fer repercutir els costos dels serveis relacionats 
amb la gestió de l’aigua, incloent-hi els costos ambientals i del recurs, en els diferents 
usuaris finals. D’una banda, el 2% del que es recapti a cada confederació hidrogràfica ha 
d’anar destinat a satisfer les necessitats de protecció i millora que l’organisme de conca 
entengui prioritàries en cada cas. D’altra banda, el 98% de les quantitats recaptades per 
aquest cànon, previ el seu ingrés en el Tresor Públic, s’ha de destinar igualment a la 
protecció del domini públic hidràulic.

Actualment, la qualitat general de les aigües continentals espanyoles fa necessària la 
seva protecció a fi de salvaguardar un dels recursos naturals imprescindibles per a 
qualsevol activitat humana i necessaris per al desenvolupament de la societat. En aquest 
sentit, s’han de reforçar les polítiques de protecció del domini públic hidràulic. Amb 
aquesta finalitat, es fa necessària l’obtenció de recursos que han de ser aportats pels qui 
obtenen un benefici de la seva utilització privativa o aprofitament especial en possibilitar 
la producció d’energia elèctrica en centrals hidroelèctriques.

En conseqüència juntament amb les quatre exaccions vinculades a l’aigua que preveu 
el text refós de la Llei d’aigües en els articles 112 a 114: el cànon d’utilització de béns de 
domini públic, el cànon de control d’abocament que grava els abocaments al domini públic 
hidràulic, el cànon de regulació que grava el benefici particular obtingut per obres de 
regulació fetes per l’Estat i la tarifa d’utilització de l’aigua que grava els beneficis particulars 
obtinguts per obres de l’Estat diferents de les de regulació; es va incorporar mitjançant 
l’esmentada Llei 15/2012, de 27 de desembre, el cànon per utilització de les aigües 
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continentals per a producció d’energia elèctrica, el desenvolupament del qual és l’objecte 
del present Reial decret.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les disposicions finals segona i tercera de 
la Llei 15/2012, de 27 de desembre. D’una banda la disposició final segona estableix com 
a títol competencial l’article 149.1.22a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat 
competència sobre legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics 
quan discorrin per més d’una comunitat autònoma. D’altra banda, la disposició final 
tercera habilita el Govern perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti les 
disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Llei, i 
en particular, s’autoritza a modificar la forma de pagament que estableix el seu article 29, 
referit al cànon per utilització de les aigües continentals.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i del ministre d’Indústria, Energia i 
Turisme, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 20 de març de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia 
elèctrica i àmbit d’aplicació.

La utilització i l’aprofitament dels béns de domini públic hidràulic a què es refereix 
l’article 2.a) del text refós de la Llei d’aigües per a la producció d’energia elèctrica, 
mesurada en barres de central, estan gravats amb una taxa denominada cànon per 
utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica, destinada a la 
protecció i la millora del domini públic hidràulic.

Aquest cànon només és aplicable a les conques intercomunitàries.

Article 2. Contribuents.

Són contribuents del cànon per utilització d’aigües continentals per a la producció 
d’energia elèctrica els concessionaris d’aigua la destinació de la qual sigui la producció 
d’energia hidroelèctrica.

Article 3. Base imposable.

La base imposable del cànon és el valor econòmic de l’energia produïda mesurada en 
barres de central, d’acord amb la potència que defineix l’article 4.

Es considera valor econòmic de l’energia produïda la retribució total que obtingui el 
contribuent per l’energia produïda que incorpori al sistema elèctric durant cada any natural 
–o fracció d’any en el primer i últim any de la concessió– de funcionament de la instal·lació.

Als efectes del càlcul del valor econòmic s’han de tenir en compte les retribucions 
previstes en tots els règims econòmics que derivin del que estableix la normativa 
reguladora del sector elèctric i s’ha de calcular separadament per a cada instal·lació de 
generació hidroelèctrica, sense perjudici del que indica l’article 4 respecte als llindars de 
potència a partir dels quals opera la reducció que preveu l’article 112 bis.7 del text refós 
de la Llei d’aigües.

La base imposable d’aquesta exacció està determinada per l’import total dels drets de 
cobrament que figurin a les factures de venda posades a disposició del subjecte de la 
liquidació. Aquesta base imposable s’ha de determinar d’acord amb la informació 
obtinguda dels processos de liquidació de l’operador del mercat, de l’operador del sistema 
i, si s’escau, l’òrgan encarregat de les liquidacions, els incentius i els complements 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb dret a un règim retributiu específic o 
addicional que aprovi el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, així com la que aporti 
cada contribuent.
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Article 4. Potència de les instal·lacions hidroelèctriques.

Als efectes de determinació dels llindars a partir dels quals opera la reducció que 
preveu l’article 112 bis.7 del text refós de la Llei d’aigües, s’entén per «instal·lació» la 
central hidroelèctrica i per «potència de la instal·lació» la suma de les potències dels 
grups que hi estan instal·lats, sense que es pugui subdividir la potència total de cada 
central inclosa en la concessió d’aigües als efectes del cànon en grups de potència 
individual inferior.

S’entén per «potència dels grups», als efectes del que preveu aquest Reial decret, la 
potència instal·lada o la potència nominal que figuri inscrita en el Registre administratiu 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica dependent del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, que estableix el 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.

Amb els mateixos efectes, en els trenta dies naturals posteriors a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret i actualitzat anualment abans de l’1 de maig, el Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme ha de remetre a les confederacions hidrogràfiques la informació 
certificada del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica 
relativa al número d’inscripció definitiva de cada instal·lació, la seva tecnologia, la potència 
instal·lada i la potència neta o, si s’escau, la potència nominal en megawatts (MW).

Article 5. Obligacions d’informació.

Red Eléctrica de España, SA, com a operador del sistema, ha de facilitar directament 
a cada organisme de conca en l’àmbit que li correspongui la facturació que, d’acord amb 
el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, documenti l’activitat productiva dels titulars d’instal·lacions generadores 
d’energia hidroelèctrica de la gestió de les quals és encarregat, així com la informació 
relativa a l’energia subministrada per al bombament a aquestes societats titulars. Aquesta 
informació s’ha de desglossar per a cadascuna de les instal·lacions hidroelèctriques 
existents a la respectiva conca.

Així mateix, l’operador del mercat ha de facilitar directament a cada organisme de 
conca en l’àmbit que li correspongui la facturació que, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional tercera, abans esmentada, documenti l’activitat d’adquisició i venda 
d’energia elèctrica dels titulars d’instal·lacions generadores d’energia hidroelèctrica que 
acudeixen al mercat. Aquesta informació s’ha de desglossar per a cadascuna de les 
instal·lacions hidroelèctriques existents a la respectiva conca i ha d’incloure també les 
operacions que, encara que siguin documentades per filials de l’operador del mercat o 
terceres habilitades per aquest, resultin de l’aplicació de qualsevol altre mecanisme de 
mercat que pugui donar lloc a ingressos, a excepció de les liquidacions que correspongui 
liquidar a altres òrgans liquidadors.

De la mateixa manera, l’òrgan encarregat de les liquidacions del règim retributiu 
específic o addicional que correspongui segons la normativa del sector elèctric, ha de 
facilitar directament a l’organisme de conca la informació de les operacions de liquidació 
que documentin els pagaments que per liquidació d’aquest règim econòmic ha de liquidar 
l’òrgan esmentat a aquestes instal·lacions hidroelèctriques.

A més d’això, el contribuent ha de declarar els ingressos obtinguts per la venda 
d’energia a través d’altres modalitats de contractació d’acord amb el que disposa la 
normativa del sector elèctric, com la contractació bilateral o a termini amb lliuraments 
físics, o operacions similars que per les seves característiques queden excloses del 
sistema d’ofertes del mercat diari i intradiari d’electricitat.

En tots els casos, a més de l’import total de l’energia computada, tant la subministrada 
al sistema com l’adquirida per facilitar, si s’escau, les operacions de bombament, la 
informació que s’ha de facilitar als organismes de conca ha d’expressar també el nombre 
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de megawatts per hora (MWh) subministrats al sistema per cada instal·lació, així com, de 
manera separada, els que s’hagin adquirit per a bombament també per cada instal·lació.

Aquesta informació s’ha de facilitar abans del 15 de març i ha de correspondre a l’any 
natural vençut.

Article 6. Desagregació de la base imposable a les instal·lacions de bombament mixt.

La base imposable total és el valor econòmic de l’energia produïda mesurada en 
barres de central.

En tot cas, quan la instal·lació elèctrica subjecta tingui la consideració d’instal·lació de 
bombament mixt, aquesta base imposable s’ha de desagregar en dos valors que 
determinin quina part de la base imposable correspon al valor econòmic de l’energia 
originada per la força electromotriu directament generada per l’aigua embassada o 
derivada procedent de corrents, escorrenties, surgències o brolladors i quina part de la 
base imposable esmentada correspon al valor econòmic de l’energia originada per la 
força electromotriu de l’aigua prèviament bombada.

La base imposable desagregada en els aprofitaments de bombament mixt s’ha de 
calcular utilitzant les liquidacions corresponents al període de referència que hagi efectuat 
l’operador del mercat, l’operador del sistema i, si s’escau, l’òrgan liquidador que 
correspongui d’acord amb la normativa del sector elèctric, inferint-ne la distribució de 
l’energia generada directament des d’embassament i la generada per bombament –i per 
tant el seu valor– d’acord amb les fórmules següents:

WT = We + Wb

Wb = EB*K

On:

We és la quantitat d’energia produïda mitjançant el turbinat directe de l’aigua aportada 
als embassaments per corrents, escorrenties, surgències o brolladors, siguin naturals o 
no.

Wb és la quantitat d’energia produïda mitjançant el turbinat de l’aigua prèviament 
bombada.

WT és la quantitat d’energia total produïda a la instal·lació en el període de referència.
EB és el consum de bombament entès com la quantitat d’energia consumida pel 

generador per bombar l’aigua que ha permès la generació.
K és el factor de correcció que compensa la diferència entre el rendiment per 

bombament i l’energia consumida en l’elevació al vas superior. El seu valor és de 0,7.

Conegudes les quanties de les produccions energètiques, calculades d’acord amb 
aquest article i expressades en megawatts per hora (MWh), procedents de turbinat directe 
i de bombament en la mateixa instal·lació, s’ha de procedir a determinar quin import del 
valor de l’energia produïda correspon a una tècnica i a l’altra, mitjançant la distribució de 
la base imposable total en proporció a la quantitat d’energia, expressada en megawatts 
per hora (MWh), produïda per una tecnologia i l’altra, i a aquest efecte s’ha de considerar 
que el valor unitari de cada unitat d’energia, expressada en megawatts per hora (MWh), 
que va retribuir la producció va ser igual per a totes dues energies en el període 
corresponent.

Article 7. Tipus de gravamen.

El tipus de gravamen és del 22 per cent anual, que s’ha d’aplicar sobre la base 
imposable.
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Article 8. Càlcul del cànon.

1. L’import del cànon és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen 
del 22 per cent.

2. A les instal·lacions hidroelèctriques d’una potència igual a 50 MW o inferior, 
segons el que estableix l’article 4, l’import del cànon es redueix en un noranta per cent.

3. A les instal·lacions hidroelèctriques de producció d’energia elèctrica de tecnologia 
hidràulica de bombament i una potència superior a 50 MW, segons el que estableix 
l’article 4, l’import del cànon es redueix en un noranta per cent.

4. A les instal·lacions de bombament mixt amb una potència superior a 50 MW, 
l’import del cànon és la suma de:

a) Aplicar a la part de base imposable composta pel valor de l’energia procedent de 
turbinat directe des de l’embassament l’esmentat tipus de gravamen del 22 per cent i

b) aplicar a la part de la base imposable composta pel valor de l’energia procedent 
de bombament l’esmentat 22 per cent, i sobre l’import resultant d’aquesta operació, una 
reducció del 90 per cent.

5. A les instal·lacions hidroelèctriques que, de conformitat amb les previsions que 
conté l’incís final de l’article 112 bis.7 del text refós de la Llei d’aigües, siguin objecte 
d’incentiu per raons de política energètica nacional, l’import del cànon es redueix en un 
noranta per cent.

6. El període impositiu del cànon ha de coincidir amb l’any natural, o la fracció de 
l’any transcorregut des de l’inici o al cessament de l’activitat.

Article 9. Meritació.

La meritació del cànon es produeix amb l’atorgament inicial i el manteniment anual de 
la concessió d’aigua per a la producció d’energia hidroelèctrica.

Article 10. Liquidació i pagament.

El mes de març de cada any natural el contribuent està obligat a autoliquidar el cànon 
i ingressar la quota corresponent a l’any natural anterior, per tal que hagi pogut disposar 
per al seu càlcul dels mesuraments definitius de la producció elèctrica. El primer exercici 
en el qual hagi de fer l’autoliquidació, ho ha de fer per la part proporcional corresponent al 
període de temps de vigència de la concessió durant aquest primer any.

Si es produeixen liquidacions de la producció elèctrica de caràcter definitiu per part de 
l’operador del mercat, de l’operador del sistema o de l’òrgan encarregat de les liquidacions 
amb posterioritat a la data d’autoliquidació del cànon, el contribuent està obligat a fer una 
autoliquidació complementària en els tres mesos següents a l’esmentada liquidació 
definitiva de la producció.

Article 11. Revisió.

Els actes de comprovació i liquidació del cànon són actes de naturalesa tributària, i en 
conseqüència els és aplicable el règim de revisió en via administrativa que preveu per a 
aquest tipus d’actes l’ordenament vigent, i són de plena aplicació les previsions que conté 
l’article 115.2 del text refós de la Llei d’aigües.

Article 12. Ingrés del cànon recaptat.

1. L’import de la recaptació s’ha d’ingressar a l’organisme de conca en virtut del que 
disposa l’article 112 bis.8 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que 
estableixen els articles 59.d), 63.3 i 67 del Reial decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’Administració pública de l’aigua.
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2. Les devolucions, els interessos i les despeses que derivin de la recaptació i de les 
decisions dels òrgans administratius i jurisdiccionals que revisin els actes d’aprovació i 
gestió, s’han d’efectuar a càrrec del compte de l’organisme en la mateixa proporció en 
què es distribueixen els ingressos procedents del cànon segons els apartats 3 i 4 
següents. Així mateix, la liquidació d’interessos de demora al contribuent morós, quan 
sigui procedent, l’ha de fer l’organisme de conca i s’ha d’imputar al mateix compte.

3. El 2% de l’import de la recaptació neta té la consideració d’ingressos de 
l’organisme de conca.

4. El 98% de l’import de la recaptació neta s’ha d’ingressar en el Tresor. Els 
pressupostos generals de l’Estat han de destinar a actuacions de protecció i millora del 
domini públic hidràulic, segons el que preveu l’article 14, almenys un import igual a 
aquesta quantitat prevista. A aquest efecte, anualment les lleis de pressupostos generals 
de l’Estat han de determinar els projectes d’inversió que permetin garantir la protecció i la 
millora del domini públic hidràulic.

5. El mes següent a aquell en què s’efectuï la recaptació l’organisme de conca ha 
de liquidar el saldo del compte resultant, i ingressar-ne l’import en el Tresor Públic, i ha de 
donar compte dels ingressos i les despeses que han motivat aquest saldo a l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària.

Article 13. Garantia de protecció del domini públic.

Per assegurar el compliment dels objectius ambientals que estableix la Directiva marc 
de l’aigua i que preveuen l’article 98 i següents del text refós de la Llei d’aigües, i de 
conformitat amb el principi de recuperació de costos que estableix l’article 111 bis del text 
refós de la Llei d’aigües, els pressupostos generals de l’Estat han de destinar a actuacions 
de protecció i millora del domini públic hidràulic i les masses d’aigua afectades pels 
aprofitaments hidroelèctrics, almenys, un import igual a la quantitat que preveu l’apartat 4 
de l’article 12 anterior, d’acord amb el que defineix l’article 14.

Article 14. Protecció i millora del domini públic hidràulic.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per protecció i millora del domini públic 
hidràulic les activitats que ha de dur a terme l’Administració General de l’Estat amb 
competència en la gestió de les conques que discorren per més d’una comunitat 
autònoma, dirigides a un triple objectiu: conèixer les pressions sobre les masses d’aigua 
derivades de l’activitat humana, corregir l’estat de les masses d’aigua i el deteriorament 
del domini públic hidràulic i exercir adequadament les funcions de control i vigilància del 
domini públic hidràulic i de policia d’aigües.

2. En les activitats enumerades a l’apartat anterior s’entenen compreses les que 
permetin la gestió més eficaç i sostenible del recurs, i racionalitzin la utilització del domini 
públic hidràulic.

3. S’entenen com a activitats dirigides a complir els objectius que indiquen els 
apartats 1 i 2, entre d’altres:

a) El mesurament, l’anàlisi i el control dels consums d’aigua que es reconeixen en 
les concessions i figuren inscrits en el Registre d’aigües o anotats en el Catàleg d’aigües 
privades.

b) Les activitats de gestió destinades a permetre la utilització del domini públic 
hidràulic pels particulars, que es concreten en el règim d’autoritzacions i declaracions 
responsables.

c) La modernització, el manteniment i l’actualització del Registre d’aigües.
d) La implantació i el desenvolupament dels programes que permetin fer 

l’actualització i la revisió de les autoritzacions i les concessions d’aigua.
e) La vigilància i el seguiment del grau de compliment del règim de concessions i 

autoritzacions del domini públic hidràulic, en particular de les condicions imposades en 
cada cas, que es concreten en tasques de suport a la policia d’aigües.
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f) El seguiment i la vigilància de l’estat de les masses d’aigua, respecte de la qualitat 
i la quantitat d’aquestes. Aquest seguiment es concreta en els programes de control i 
avaluació de les aigües superficials i subterrànies i el manteniment i l’explotació de les 
xarxes de control i seguiment de l’estat de les masses d’aigua, així com el seguiment dels 
diferents plans i programes de depuració de les aigües residuals.

g) Les activitats tècniques que permetin l’adequada delimitació i atermenament de 
les lleres de domini públic hidràulic, les seves zones associades i la cartografia de zones 
inundables, així com el desenvolupament de les mesures de gestió dels riscos d’inundació 
que són competència dels organismes de conca.

h) Actuacions de conservació i millora de les lleres de domini públic hidràulic a 
través d’activitats de millora de la continuïtat fluvial, adaptació de les estructures a la 
migració de la ictiofauna i transport de sediments, la recuperació de la llera dels rius i de 
l’espai fluvial, així com dels boscos de ribera i la lluita contra espècies invasores que 
suposin un deteriorament de l’estat del domini públic hidràulic.

i) Els treballs d’actualització i revisió de la planificació hidrològica de la demarcació, 
en qualsevol de les seves fases, en la mesura en què constitueixen una peça fonamental 
per a la protecció i la millora del domini públic hidràulic atès que persegueixen l’assoliment 
dels objectius ambientals que descriu l’article 92 bis del text refós de la Llei d’aigües.

Disposició addicional primera. Revisió de concessions.

D’acord amb el que recull la disposició transitòria primera de la Llei 15/2012, de 27 de 
desembre, l’administració competent en cada cas ha de revisar per a la seva adaptació 
les concessions administratives que faculten en l’actualitat cadascun dels aprofitaments 
hidroelèctrics que estaven vigents a l’entrada en vigor de la Llei esmentada, per adaptar-
les a les previsions que conté l’article 112 bis del text refós de la Llei d’aigües, i ha de 
dotar els departaments o organismes encarregats de la suficiència de mitjans humans i 
materials per portar a terme la revisió esmentada.

No obstant això, els qui eren concessionaris d’aprofitaments hidroelèctrics a l’entrada 
en vigor de la Llei esmentada estan obligats al pagament del cànon per utilització de les 
aigües continentals per a la producció d’energia hidroelèctrica des de l’1 de gener de 
2013. Mentre es revisin les concessions esmentades i s’estableixin entre les seves 
condicions els terminis per a l’exigència del pagament del cànon, s’han d’aplicar les 
previsions que contenen l’article 10 i la disposició transitòria segona.

Disposició addicional segona. Models d’autoliquidació del «Cànon per utilització 
d’aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica».

S’ha d’utilitzar el model 790 amb les particularitats i les dades que figuren com a 
annex a aquest Reial decret.

S’habilita el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar, 
mitjançant una ordre, el contingut de l’annex i per dictar les instruccions per a l’execució 
de les autoliquidacions.

Disposició transitòria primera. Càlcul de la base imposable i de la liquidació com a 
conseqüència de l’aplicació del que preveu l’apartat 2 de la disposició transitòria 
tercera del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents 
per garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric.

Als efectes de l’aplicació de les liquidacions a què fa referència el primer paràgraf de 
l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, 
pel qual s’adopten mesures urgents per garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric, 
l’organisme encarregat de la liquidació ha de notificar als organismes de conca respectius 
l’import de les liquidacions practicades a l’empara del Reial decret 661/2007, de 25 de 
maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial, per 
calcular la base sobre la qual s’ha d’aplicar el cànon els mesos que correspongui.
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Les liquidacions per diferències entre el règim transitori i el règim de pagaments 
resultant de la metodologia que estableix el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual 
es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 
cogeneració i residus, s’han d’aplicar al càlcul de la base de l’any o anys naturals en què 
aquestes liquidacions es produeixin, sense que el seu resultat modifiqui la base imposable 
i l’import del cànon de l’any o anys anteriors en què es van computar els pagaments a 
compte del règim transitori.

Disposició transitòria segona. Pagaments corresponents a la producció dels anys 2013 i 
2014.

1. El que disposa aquest Reial decret és aplicable des de l’1 de gener de 2013. A 
aquests efectes, l’autoliquidació corresponent a l’exercici 2013 s’ha de presentar en el 
termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

2. Així mateix, l’autoliquidació corresponent a l’exercici 2014 s’ha de presentar en el 
termini màxim de vint dies des que finalitzi el termini que preveu l’apartat anterior.

3. De conformitat amb l’article 12, en el mes següent a aquell en què s’efectuï la 
recaptació l’organisme de conca ha de liquidar el saldo del compte resultant, n’ha 
d’ingressar l’import en el Tresor Públic, i ha de donar compte dels ingressos i les despeses 
que han motivat aquest saldo a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

4. Les obligacions d’informació corresponents als anys 2013 i 2014 que preveu 
l’article 5 d’aquest Reial decret s’han d’efectuar en el termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria tercera. Registre administratiu d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica.

Abans de l’1 de gener de 2016, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha de revisar 
les dades de potència instal·lada i nominal dels productors d’energia hidroelèctrica que 
figuren en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació que conté l’article 149.1.22a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat competència sobre legislació, ordenació i concessió 
de recursos i aprofitaments hidràulics quan discorrin per més d’una comunitat autònoma.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial 
decret.

S’habiliten els titulars dels ministeris d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Hisenda i Administracions Públiques, i Indústria, Energia i Turisme perquè, en l’àmbit de 
les seves competències, dictin les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament i l’execució del que estableix aquest Reial decret.

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, 23 de març de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL FORMULARI

1. Codi del centre gestor

Codi Confederació hidrogràfica Codi Confederació hidrogràfica

01 Confederació Hidrogràfica del Cantàbric. 06 Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil.

02 Confederació Hidrogràfica del Duero. 07 Confederació Hidrogràfica del Segura.

03 Confederació Hidrogràfica del Tajo. 08 Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

04 Confederació Hidrogràfica del Guadiana. 09 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

05 Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir.

2. Número d’aprofitament inscrit en el Llibre d’inscripcions del Registre d’aigües
3. Número d’inscripció del Registre d’aigües electrònic si en té.
4. S’ha d’identificar el nombre de centrals hidroelèctriques o instal·lacions que 

formen part d’una única concessió.
Cada central hidroelèctrica identificada s’ha de caracteritzar a la taula 1. S’han de 

presentar tantes taules 1 com centrals hidroelèctriques formin part de la concessió.
S’ha de tenir en compte que per central hidroelèctrica s’entén la instal·lació física 

associada a un únic salt o desnivell que permet generar energia.
5. Nom pel qual es coneix la central hidroelèctrica o el genèric del conjunt d’unitats 

de producció del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica 
associades a una única central hidroelèctrica.

6. Nombre de grups generadors instal·lats a la central hidroelèctrica, coincident amb 
el nombre d’unitats de producció del Registre administratiu d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica associades a una única central hidroelèctrica.

7.

– Fluent
– Amb regulació
– Bombament pur
– Bombament mixt

8. Nom de cada unitat de producció del Registre administratiu d’instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica associada a una única central hidroelèctrica.

9. Potència instal·lada o potència nominal que figuri inscrita en el Registre 
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

10. Marqueu si té dret a reducció segons l’article 4 i 8 del Reial decret sobre la base 
de la suma de les potències dels grups instal·lats a cada central hidroelèctrica.

11. D’acord amb l’article 10, s’ha de fer autoliquidació complementària en els tres 
mesos següents que es produeixi una liquidació de producció elèctrica de caràcter 
definitiu per part d’algun agent amb posterioritat a la data d’autoliquidació.

12. Període de temps de vigència de la concessió quan no coincideixi amb un any 
complet.

13. Energia produïda per cada central hidroelèctrica en l’exercici que es liquida.
Aquest valor pot ser inspeccionat posteriorment per l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària, per a la qual cosa l’organisme que tingui coneixement fefaent d’aquest valor i el 
subministri a les confederacions hidrogràfiques d’acord amb el Reial decret ha de 
subministrar aquests valors als organismes de conca o a l’Agència d’acord amb el que 
estableix el Reial decret.

14. Valor econòmic de l’energia produïda i retribuïda en els règims econòmics que li 
siguin aplicables, determinat per l’import total dels drets de cobrament que figurin en les 
factures de venda posades a disposició del declarant.

Aquest valor pot ser inspeccionat posteriorment per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per a la qual cosa l’organisme que tingui coneixement fefaent d’aquest valor i el 
subministri a les confederacions hidrogràfiques d’acord amb el Reial decret ha de 
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subministrar aquests valors als organismes de conca o a l’Agència d’acord amb el que 
estableix el Reial decret.

15. Energia produïda mitjançant el turbinat directe de l’aigua aportada als 
embassaments per corrents, escorrenties, surgències o brolladors, siguin naturals o no, 
calculat mitjançant inferència d’acord amb el que estableix l’article 6 del Reial decret.

Aquest valor pot ser inspeccionat posteriorment per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per a la qual cosa l’organisme que tingui coneixement fefaent d’aquest valor i el 
subministri a les confederacions hidrogràfiques d’acord amb el Reial decret ha de 
subministrar les dades necessàries per al seu càlcul als organismes de conca o a 
l’Agència d’acord amb el que estableix el Reial decret.

16. Energia produïda mitjançant el turbinat de l’aigua prèviament bombada, calculat 
d’acord amb la fórmula que estableix l’article 6 del Reial decret.

Aquest valor pot ser inspeccionat posteriorment per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per a la qual cosa l’organisme que tingui coneixement fefaent d’aquest valor i el 
subministri a les confederacions hidrogràfiques d’acord amb el Reial decret ha de 
subministrar les dades necessàries per al seu càlcul als organismes de conca o a 
l’Agència d’acord amb el que estableix el Reial decret.

17. Valor econòmic de l’energia produïda mitjançant el turbinat directe de l’aigua 
aportada als embassaments per corrents, escorrenties, surgències o brolladors, siguin 
naturals o no, i retribuïda en els règims econòmics que li siguin aplicables, determinat per 
l’import total dels drets de cobrament que figurin en les factures de venda posades a 
disposició del declarant.

Aquest valor pot ser inspeccionat posteriorment per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per a la qual cosa l’organisme que tingui coneixement fefaent d’aquest valor i el 
subministri a les confederacions hidrogràfiques d’acord amb el Reial decret ha de 
subministrar aquests valors als organismes de conca o a l’Agència d’acord amb el que 
estableix el Reial decret.

18. Aplicació del tipus de gravamen del 22% al valor econòmic de l’energia produïda 
mitjançant el turbinat directe de l’aigua aportada als embassaments per corrents, 
escorrenties, surgències o brolladors, siguin naturals o no.

19. Valor econòmic de l’energia produïda mitjançant el turbinat de l’aigua prèviament 
bombada i retribuïda en els règims econòmics que li siguin aplicables, determinat per 
l’import total dels drets de cobrament que figurin en les factures de venda posades a 
disposició del declarant.

Aquest valor pot ser inspeccionat posteriorment per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per a la qual cosa l’organisme que tingui coneixement fefaent d’aquest valor i el 
subministri a les confederacions hidrogràfiques d’acord amb el Reial decret ha de 
subministrar aquests valors als organismes de conca o a l’Agència d’acord amb el que 
estableix el Reial decret.

20. Aplicació del tipus de gravamen del 22% al valor econòmic de l’energia produïda 
mitjançant el turbinat de l’aigua prèviament bombada.

21. Si té dret a reducció en l’import del cànon d’acord amb l’article 8 del Reial decret, 
s’ha d’aplicar la reducció sobre el valor obtingut a (20).

22. Suma dels valors obtinguts a (18) i (20) o (21).
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