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Disposición adicional primeira. Aplicación.

O establecido no artigo primeiro desta disposición 
comezará a aplicarse o día 2 de marzo de 2006 para as 
casacións correspondentes ao 3 de marzo de 2006.

Disposición adicional segunda. Identificación de gru-
pos empresariais.

Antes do 2 de marzo de 2006, os axentes do mercado 
diario de produción deberán comunicar ao operador do 
mercado o grupo empresarial ao cal pertencen de confor-
midade co establecido no artigo un, número 4, desta dis-
posición.

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao disposto neste real decreto 
lei.

Disposición derradeira primeira. Carácter do real 
decreto lei.

Este real decreto lei ten carácter básico, de acordo co 
establecido no artigo 149.1.13 e 25 da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte ao 
de su publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, o 24 de febreiro de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANEXO

Procedemento de asimilación de ofertas a contratos
bilaterais físicos

1.  Unha vez fechado o prazo de presentación de 
ofertas de venda ou adquisición de enerxía eléctrica no 
mercado diario e intradiario e antes de realizar a casación, 
o operador do mercado procederá a asimilar a contratos 
bilaterais físicos aquelas ofertas presentadas por suxeitos 
pertencentes a un mesmo grupo empresarial polas canti-
dades coincidentes de venda e adquisición no mesmo 
período de programación.

O operador do mercado incorporará na casación as 
ofertas correspondentes á posición neta do grupo que 
non fosen asimiladas a contrato bilateral físico polo pro-
cedemento anterior, posición que poderá ser alternativa-
mente compradora ou vendedora.

Nos grupos empresariais que, nun mesmo período de 
programación, teñan unha posición neta vendedora, o 
operador do mercado asimilará a contrato bilateral as 
ofertas de venda de menor prezo coa totalidade das ofer-
tas de adquisición do grupo; a seguir, incorporará á casa-
ción as ofertas de venda restantes.

Caso de que teñan unha posición neta compradora 
nun mesmo período de programación, o operador do 
mercado asimilará a contrato bilateral as ofertas de 
adquisición de maior prezo coa totalidade das ofertas de 
venda do grupo; a seguir, incorporará á casación as ofer-
tas de adquisición restantes.

2. O operador do mercado comunicará aos suxeitos 
as ofertas que fosen asimiladas a contratos bilaterais físi-

cos e serán estes os que procederán á súa comunicación 
ao operador do sistema para efectos da elaboración do 
programa diario base de funcionamento.

O operador do sistema considerará as ditas ofertas 
como contratos bilaterais físicos para realizar a xestión 
técnica do sistema.

3. No que respecta á liquidación de actividades regu-
ladas da Comisión Nacional de Enerxía, durante o ano 
2006 o prezo provisorio a considerar para os distribuido-
res pola enerxía adquirida a través do mecanismo de asi-
milación descrito no número 1 será o custo medio pre-
visto na tarifa de 2006 para a enerxía xerada no réxime 
ordinario para o territorio peninsular, incluíndo os custos 
dos servizos de axuste e a garantía de potencia, que se 
corresponde con 42,35 €/MWh. 

 3436 REAL DECRETO LEI 4/2006, do 24 de febreiro, 
polo que se modifican as funcións da Comisión 
Nacional de Enerxía. («BOE» 50, do 28-2-2006.)

As tendencias de concentración empresarial nos mer-
cados enerxéticos mundiais e europeos puxeron de 
relevo determinadas insuficiencias na lexislación vixente. 
Insuficiencias que teñen polo menos unha dobre faceta: 
por unha parte, non se teñen en conta todos os intereses 
cuxa protección polos poderes públicos parece conve-
niente; por outra, non somete a simétrica consideración 
as operacións calquera que sexa o axente promotor des-
tas.

Así, conforme a lexislación vixente, non resulta posi-
ble examinar en todos os supostos a adquisición do con-
trol dunhas empresas por outras, na medida en que afec-
ten a intereses xerais da política enerxética española e, en 
particular, á seguridade pública. Ademais, mentres que na 
súa actual redacción a función décimo cuarta da Comi-
sión Nacional de Enerxía, regulada na disposición adicio-
nal undécima.Terceiro.1 da Lei 34/1998, do 7 de outubro, 
do sector de hidrocarburos, condiciona á autorización da 
Comisión Nacional de Enerxía a toma de participación por 
sociedades con actividades reguladas en calquera enti-
dade que realice actividades de natureza mercantil, non 
establece a mesma previsión cando a sociedade obxecto 
da participación realiza actividades reguladas pero non a 
sociedade que pretende a dita participación.

A corrección de ambas as dúas insuficiencias, que 
require unha disposición con rango de lei, adquire carác-
ter de extrema e urxente necesidade, por canto que é 
necesario establecer sen dilación as características da 
nova regulación, de maneira que os axentes económicos 
dispoñan dunhas perspectivas claras do marco xurídico 
en que exercer as súas opcións empresariais ou financei-
ras.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Industria, 
Turismo e Comercio, ao abeiro do artigo 86 da Constitu-
ción española, e logo de deliberación de Consello de 
Ministros na súa reunión do día 24 de febreiro de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Funcións da Comisión Nacional de Enerxía.

Dáse nova redacción á disposición adicional undé-
cima, Terceiro. 1. Décimo cuarta da Lei 34/1998, do 7 de 
outubro, do sector de hidrocarburos, que queda redac-
tada como segue

«Décimo cuarta.–1. Autorizar a adquisición de 
participacións realizada por sociedades con activi-
dades que teñen a consideración de reguladas ou 
actividades que estean suxeitas a unha intervención 
administrativa que implique unha relación de suxei-
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ción especial, tales como centrais térmicas nuclea-
res, centrais térmicas de carbón de especial relevan-
cia no consumo de carbón de produción nacional, 
ou que se desenvolvan nos sistemas eléctricos insu-
lares e extrapeninsulares, así como as actividades 
de almacenamento de gas natural ou de transporte 
de gas natural por medio de gasodutos internacio-
nais que teñan como destino ou tránsito o territorio 
español.

A autorización será igualmente requirida cando 
se pretenda a adquisición de participacións nunha 
porcentaxe superior a un 10% do capital social ou 
calquera outro que conceda influencia significativa, 
realizada por calquera suxeito nunha sociedade que, 
por si ou por medio doutras que pertenzan ao seu 
grupo de sociedades, desenvolva algunha das acti-
vidades mencionadas no parágrafo anterior deste 
punto 1. A mesma autorización requirirase cando se 
adquiran directamente os activos precisos para des-
envolver as citadas actividades.

2. As autorizacións definidas nos dous parágra-
fos do punto 1 anterior poderán ser denegadas ou 
sometidas a condicións por calquera das seguintes 
causas:

a) A existencia de riscos significativos ou efec-
tos negativos, directos ou indirectos, sobre as activi-
dades previstas no punto 1 anterior.

b) Protección do interese xeral no sector ener-
xético e, en particular, a garantía dun axeitado man-
temento dos obxectivos de política sectorial, con 
especial afección a activos considerados estratéxi-
cos. Terán a consideración de activos estratéxicos 
para a subministración enerxética aqueles que poi-
dan afectar á garantía e seguridade das subministra-
cións de gas e electricidade. Para estes efectos, 
defínense como estratéxicos os seguintes activos:

As instalacións incluídas na rede básica de gas 
natural definida no artigo 59 da presente lei.

Os gasodutos internacionais que teñan como 
destino ou tránsito o territorio español

As instalacións de transporte de enerxía eléctrica 
definidas no artigo 35 da Lei 54/1997, do 27 de novem-
bro, do sector eléctrico.

As instalacións de produción, transporte e distri-
bución dos sistemas eléctricos insulares e extrape-
ninsulares.

As centrais térmicas nucleares e as centrais tér-
micas de carbón de especial relevancia no consumo 
de carbón de produción nacional.

c) A posibilidade de que a entidade que realice 
as actividades mencionadas no punto 1 anterior 
desta función décimo cuarta quede exposta a non 
poder desenvolvelas con garantías como conse-
cuencia de calquera outra actividade desenvolvida 
pola entidade adquirente ou pola adquirida.

d) Calquera outra causa de seguridade pública 
e en particular:

1.º A seguridade e calidade da subministración 
entendidas como a dispoñibilidade física ininte-
rrompida dos produtos ou servizos no mercado a 
prezos razoables no curto ou longo prazo para todos 
os usuarios, con independencia da súa localización 
xeográfica; así como:

2.º A seguridade fronte ao risco dun investi-
mento ou dun mantemento insuficientes en infraes-
truturas que non permitan asegurar, de forma conti-
nuada, un conxunto mínimo de servizos exixibles 
para a garantía de subministración.

3. A autorización da Comisión Nacional de 
Enerxía deberá ser solicitada antes da adquisición, 

de forma que a devandita adquisición só será válida 
unha vez obtida a autorización. No caso de que a 
adquisición se produza por medio dunha oferta 
pública de adquisición de accións, o adquirente 
deberá obter a dita autorización con carácter previo 
á autorización da oferta conforme a normativa do 
mercado de valores.»

Disposición transitoria única. Operacións pendentes de 
execución.

O establecido no presente real decreto lei será de apli-
cación a todas as operacións de adquisición subsumibles 
no suposto de feito previsto no punto décimo cuarto da 
alínea terceira.1 da disposición adicional undécima da Lei 
34/1998, do 7 de outubro, na redacción dada mediante a 
presente norma, que se encontren pendentes de execu-
ción no momento da entrada en vigor dela, salvo que con 
anterioridade xa obtivesen a autorización da Comisión 
Nacional de Enerxía no exercicio da función décimo 
cuarta da disposición adicional undécima.Terceiro.1 da 
Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos.

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao disposto neste real decreto lei.

Disposición derradeira primeira. Carácter do real 
decreto lei.

Este real decreto lei ten carácter básico, de acordo co 
establecido no artigo 149.1.13.ª e 25. ª da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, o 24 de febreiro de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 3444 ORDE APA/494/2006, do 24 de febreiro, pola 
que se prorroga o prazo para a presentación de 
solicitudes de subvencións estatais para o des-
envolvemento do Programa nacional de selec-
ción xenética para a resistencia ás encefalopa-
tías esponxiformes transmisibles en ovino, 
durante o ano 2006. («BOE» 50, do 28-2-2006.)

O artigo 23 do Real decreto 1312/2005, do 4 de novem-
bro, polo que se establece o Programa nacional de selec-
ción xenética para a resistencia ás encefalopatías esponxi-
formes transmisibles en ovino, e a normativa básica das 
subvencións para o seu desenvolvemento, establece que 
as solicitudes das axudas se deberán presentar no prazo 


