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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
14024 Ordre IET/2786/2015, de 17 de desembre, per la qual es modifica 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.

I

El Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, de foment dels biocarburants, regula per 
al període 2016-2020 un objectiu global anual de consum i venda de biocarburants, sense 
restriccions per producte, i dota els subjectes obligats al seu compliment de més flexibilitat 
per assolir-lo.

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.

La present Ordre modifica l’esmentada Ordre ITC/2877/2008, de 9 d’octubre, per 
adaptar-la al que preveu el Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, en concret, modifica 
l’article 3, a l’article 4 modifica l’apartat 1 i suprimeixen els apartats 2, 3 i 4 i modifica 
l’article 11, apartats 1 i 2, principalment per eliminar les referències a les obligacions 
individuals de biocarburants en dièsel i en gasolina.

Així mateix, modifica l’article 11, apartat 3, ja que aquest permet als subjectes obligats 
el compliment de les obligacions establertes per assolir els objectius anuals de contingut 
mínim de biocarburants i altres combustibles renovables, mitjançant la realització de 
pagaments compensatoris, sempre que s’assoleixi almenys el 50 per cent dels objectius 
regulats tant en gasolina com en gasoil. Atès que des de l’entrada en vigor del Reial decret 
esmentat 1085/2015, de 4 de desembre, es regula únicament un objectiu global, s’adequa 
l’obligació a aquest objectiu i s’estableix que se n’ha d’assolir almenys el 50 per cent, 
perquè es pugui considerar que la realització dels pagaments compensatoris suposa el 
seu compliment.

D’acord amb el que disposen l’article 5.2, a), així com la disposició transitòria setena, 
de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, s’ha obtingut l’informe preceptiu de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència. Així mateix, s’ha fet el tràmit d’audiència preceptiu als interessats, segons el 
que preveu l’article 24.1 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, previ acord de la Comissió Delegada 
del Govern per a Afers Econòmics, disposo:

Article únic. 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.

Es modifica 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, en els termes següents:
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U. Es modifica l’article 3 que queda redactat amb el tenor següent:

«Article 3. Subjectes obligats a acreditar el compliment dels objectius de venda o 
consum de biocarburants amb fins de transport.

Els subjectes obligats a acreditar el compliment dels objectius de venda o 
consum de biocarburants amb fins de transport són els que estableixen el Reial 
decret 1085/2015, de 4 de desembre, de foment dels biocarburants o la regulació 
que el substitueixi.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que passa a tenir la redacció següent:

«1. Els subjectes obligats a la venda o consum de biocarburants, que estableix 
l’article 3, han d’acreditar anualment davant l’entitat de certificació la titularitat d’una 
quantitat mínima de certificats de biocarburants que permetin complir els objectius 
que regulen el Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, de foment dels 
biocarburants o la regulació que el substitueixi.

Els percentatges que indica el Reial decret esmentat es calculen d’acord amb la 
fórmula següent:

OBin = (CBDin+CBCin) / (Din+Gin)

On:
OBin indica l’objectiu obligatori mínim de venda o consum de biocarburants 

regulat, que ha d’acreditar el subjecte obligat i-èsim l’any n.
CBDin és la quantitat de certificats de biocarburants en dièsel de l’any n que 

siguin titularitat del subjecte obligat i-èsim.
CBGin és la quantitat de certificats de biocarburants en gasolina de l’any n que 

siguin titularitat del subjecte obligat i-èsim.
Din és la quantitat de gasoil d’automoció venuda o consumida, d’acord amb el 

que estableix l’article 3, pel subjecte obligat i-èsim l’any n, expressada en tones 
equivalents de petroli (tep). Aquesta quantitat inclou les mescles de biocarburants 
amb gasoil d’origen fòssil, així com les quantitats de biocarburants purs susceptibles 
de ser mesclats amb gasoil d’automoció.

Gin és la quantitat de gasolines venudes o consumides, d’acord amb el que 
estableix l’article 3, pel subjecte obligat i-èsim l’any n, expressada en tones 
equivalents de petroli (tep). Aquesta quantitat inclou les mescles de biocarburants 
amb gasolines d’origen fòssil, així com les quantitats de biocarburants purs 
susceptibles de ser mesclats amb gasolines.»

Tres. Se suprimeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 4.
Quatre. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 11, que queden redactats de la 

manera següent:

«1. Els subjectes obligats que no disposin de certificats suficients per complir 
les seves obligacions estan obligats a fer pagaments compensatoris per l’import que 
resulti de l’aplicació de la fórmula següent:

PCin = αT • DTin

On:

PCin és el pagament compensatori expressat en euros que ha de fer el subjecte 
obligat i-èsim l’any n.

αT és un valor de 763 €/certificat.
DTin és el dèficit de certificats de biocarburants per al subjecte i-èsim l’any n 

d’acord amb la fórmula següent:

DTin = max {0, OBin • (Din+Gin) – CBGin – CBDin}

La resta de paràmetres són els que defineix la present Ordre.
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2. Els ingressos generats per aquest concepte cada any natural doten 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 = β ∙ ETin

On:

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 763 €/certificat.
ETin és l’excés de certificats de biocarburants per al subjecte i-èsim l’any n en 

relació amb l’objectiu global de biocarburants que es calcula d’acord amb la fórmula 
següent:

ETin = max {0; (CBDin+CBGin) - OBin ∙ (Din+Gin)}

La resta de paràmetres són els que defineix la present Ordre.
En cas que el fons de pagaments compensatoris d’un any no basti per satisfer 

la quantitat calculada segons la fórmula anterior, aquesta quantitat s’ha de reduir de 
manera proporcional. En cas contrari, si hi ha un excés de recursos en el fons de 
pagaments compensatoris, aquest excés passa 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, 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 compleixi la condició següent:

(CBGin+CBDin) ≥ 0,5 ∙ OBin ∙ (Gin+Din)

On els paràmetres utilitzats són els que defineix la present 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 una infracció molt 
greu d’acord amb l’article 109, apartat 1, paràgraf aa, 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 qualsevol cas, d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1».

Disposició final primera. Cessació d’efectes.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, es deixa sense efecte la Resolució de 8 
de juliol de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Energia, per la qual s’actualitzen per a 
l’any 2013 valors de les fórmules de càlcul dels pagaments compensatoris, relacionats 
amb el compliment de l’obligació de biocarburants, que conté l’Ordre ITC/2877/2008, de 9 
d’octubre.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 2016.

Madrid, 17 de desembre de 2015.–El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José 
Manuel Soria López.
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