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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
5635

Ordre IET/931/2015, de 20 de maig, 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 que preveu 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 al mercat interior de l’electricitat, i 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 al mercat interior de
l’energia i per la qual es modifica la Directiva 92/42/CEE.
Posteriorment, l’Ordre esmentada era modificada per l’Ordre ITC/2914/2011, de 27
d’octubre, per a la seva adaptació al que disposa 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.
L’any 2012, es va promulgar la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen
les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/
CE i 2006/32/CE.
A l’article 14.10 de la Directiva esmentada s’introdueixen alguns requisits relatius a la
informació que les garanties d’origen de l’electricitat produïda a partir de la cogeneració
d’alta eficiència han de contenir, no previstos anteriorment per la Directiva 2004/8/CE.
Per aquest motiu, es fa necessari adaptar l’esmentada Ordre ITC/1522/2007, de 24 de
maig, al que disposa l’esmentada Directiva 2012/27/UE, en relació amb les garanties
d’origen de l’electricitat procedent d’instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència.
Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol el contingut de l’article 14.10 de
la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012,
relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i
2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.
D’altra banda, la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, ha eliminat els
conceptes diferenciats de règim ordinari i especial, i 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, ha aprovat un nou règim jurídic i econòmic aplicable a
aquestes instal·lacions. Per això, és necessari introduir determinades modificacions a
l’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per adaptar-la al nou marc regulador.
D’acord amb el que preveuen les disposicions transitòries tercera i desena de la
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència,
en relació amb la disposició addicional onzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del
sector d’hidrocarburs, aquesta Ordre ha rebut l’informe de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència i per a l’elaboració d’aquest informe s’han pres en consideració
les observacions i els comentaris del Consell Consultiu d’Electricitat de la Comissió
esmentada, a través del qual s’ha evacuat el tràmit d’audiència i consultes a les comunitats
autònomes.
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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 2, que passa a tenir el contingut següent:
«Es poden acollir al sistema de garantia d’origen de l’electricitat que regula
aquesta Ordre totes les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de
fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, així com la fracció
biodegradable dels residus industrials i municipals, sempre que aquesta fracció
biodegradable sigui quantificable de manera objectiva.»
Dos.

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

«Article 3.

Definicions.

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, les deixalles i els 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: energia bruta generada menys la consumida pels
serveis auxiliars mesurada en barres de central, això és, tenint en compte les
pèrdues per elevar l’energia a barres de central.
d) Energia bruta generada: energia produïda per un grup generador mesurada
en borns d’alternador.
e) Serveis auxiliars de producció: subministraments d’energia elèctrica
necessaris per proveir el servei bàsic en qualsevol règim de funcionament de la
central.
f) Barres de central: barres a les quals es connecta el costat d’alta del
transformador de grup d’un grup generador.
g) Cogeneració d’alta eficiència: la cogeneració que compleixi els criteris que
estableix l’annex III del Reial decret 616/2007, d’11 de maig, sobre foment de la
cogeneració.
h) 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, entre els quals hi ha la retribució a
l’operació, la retribució a la inversió, així com qualssevol altres conceptes inclosos
al règim retributiu específic.»
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Tres. Es modifica el segon paràgraf de l’article 4.1, la redacció del qual passa a ser
la següent:
«Les garanties d’origen tenen un format normalitzat d’1 MWh. Així mateix, les
garanties d’origen inclouen, almenys, les dades relatives a la identificació, la
situació, la data de posada en servei, el tipus d’energia, la capacitat de la instal·lació,
el període de funcionament i el sistema de suport, així com la data i el país expedidor
i un número d’identificació únic, sense perjudici que aquesta informació es pugui
detallar amb més precisió mitjançant una circular de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència, que s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat».
Quatre.

Es modifica l’article 6.3.a), el contingut del qual passa a ser el següent:

«a) En el cas de la cogeneració d’alta eficiència, capacitat tèrmica de la
instal·lació, eficiència nominal elèctrica i tèrmica de la instal·lació, valor calorífic
inferior del combustible, quantitat i ús de la calor generada juntament amb
l’electricitat, rendiment elèctric equivalent (REE), així com electricitat de cogeneració
i estalvi d’energia primària (PES), tal com es defineixen als annexos II i III del Reial
decret 616/2007, d’11 de maig, sobre foment de la cogeneració.»
Cinc.

Es modifica l’article 7, que queda redactat de la manera següent:

«Article 7.

Separació comptable.

Els ingressos obtinguts per la venda de les garanties d’origen s’han de
comptabilitzar separadament. Durant el primer trimestre de cada any, els productors
a nom dels quals s’expedeixin garanties d’origen han de remetre a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència un informe sobre el pla d’aplicació dels
ingressos esmentats, que poden estar destinats bé a nous desenvolupaments
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables
i cogeneració que amb el sistema de retribució vigent no siguin rendibles, o bé a
activitats generals de recerca i desenvolupament (R+D) l’objectiu de les quals sigui
la millora del medi ambient global.»
Sis. Es modifica el segon paràgraf de l’article 11.1, que queda redactat de la manera
següent:
«Les acreditacions de garanties d’origen expedides en un altre Estat membre
poden ser presentades pels comercialitzadors davant la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència perquè obtinguin el mateix reconeixement que les
expedides pel sistema de garantia d’origen a Espanya, sempre que siguin expedides
d’acord amb els requisits que exigeixen les directives 2012/27/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per
la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es
deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, 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 l’ha d’expedir l’òrgan expedidor
designat per un Estat membre de la Unió Europea. Quan hi hagi dubtes fonamentats
sobre l’exactitud, la fiabilitat o la veracitat d’una garantia d’origen expedida per un
altre Estat membre, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot negar
el reconeixement d’aquesta, i ho ha de posar en coneixement de la Secretaria
d’Estat d’Energia per a la seva notificació a la Comissió Europea.»
Set. Es modifica el segon paràgraf de l’article 11.2, la redacció del qual passa a ser
la següent:
«El productor d’electricitat amb dret a la percepció del règim retributiu específic
que regula el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de
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producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i
residus, que sol·liciti garanties d’origen per a l’exportació, ha de renunciar, per a
cada garantia d’origen exportada, al règim retributiu específic que sigui aplicable a
aquesta garantia. De conformitat amb el que preveu l’article 11.6 del Reial decret
esmentat, aquest règim retributiu específic ha d’incloure la retribució a l’operació
corresponent a l’energia inclosa en la garantia, la retribució a la inversió corresponent
al període considerat, així com qualssevol altres conceptes inclosos en el règim
retributiu específic.»
Vuit. Es modifica l’article 14, que queda redactat amb el contingut següent:
«Article 14.

Règim d’infraccions i sancions.

A l’incompliment de les obligacions que preveu aquesta Ordre li és aplicable el
règim d’infraccions i sancions que preveu el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de
desembre, del sector elèctric.»
Nou. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 1 de la disposició addicional única,
que passa a tenir la redacció següent:
«A aquests efectes, per tal de reflectir la informació relativa a l’empresa
comercialitzadora, 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’ha d’incloure la
corresponent a les garanties d’origen que fins al 31 de març de l’any posterior al de
producció de l’energia hagin constat en el compte de l’empresa esmentada.»
Disposició transitòria única. Aplicació de les modificacions relatives al sistema de
garantia d’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de
cogeneració d’alta eficiència.
El que disposen els apartats tres i quatre de l’article únic d’aquesta Ordre és aplicable
per als tràmits relacionats amb garanties d’origen relatives a energia elèctrica produïda a
partir de l’1 de gener de 2016. Per a la resta de tràmits són aplicables els articles 4.1 i
6.3.a) de l’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, en la seva redacció vigent a l’entrada en
vigor d’aquesta Ordre.
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquesta Ordre té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que estableix l’article
149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica, i bases del règim miner i energètic.
Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.
Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol el contingut de l’article 14.10 i de
l’annex X de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre
de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/
CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 20 de maig de 2015.–El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel
Soria López.
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