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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

16350 Real decreto 1106/2020, do 15 de decembro, polo que se regula o Estatuto 
dos consumidores electrointensivos.

I

Os custos dos diferentes factores de produción, incluídas as materias primas, os 
custos laborais, loxísticos, fiscais, financeiros ou enerxéticos, determinan a competitividade 
dos sectores produtivos. Cada sector industrial ten unha estrutura de custos distinta e está 
suxeito a unha determinada intensidade comercial cos mercados globais que determinará 
a súa competitividade.

A industria electrointensiva é aquela cuxo principal factor de produción, aínda que non 
o único, é a electricidade. Para estas industrias electrointensivas, cando compiten en 
mercados globais, o custo da subministración eléctrica resulta especialmente crítico.

A Comisión Europea recoñece a sensibilidade que teñen as industrias electrointensivas 
a factores locais de prezo. Nas súas directrices recolle a importancia e o impacto que ten 
o custo da subministración eléctrica na industria electrointensiva, polo que moitos dos 
países da Unión Europea están evolucionando cara a un modelo sensible ao custo da 
subministración eléctrica nesta industria, implantando unha combinación de medidas que 
protexan a súa competitividade nos compoñentes que forman a factura final da 
subministración eléctrica.

Esta especial consideración dos custos enerxéticos para os consumidores industriais 
electrointensivos na Unión Europea xustifícase aínda máis mentres non se logre un 
efectivo mercado interior de electricidade que permita prezos únicos e competitivos en 
todo o territorio da Unión, mediante o incremento das interconexións e a harmonización 
plena das regras de mercado e a regulación, e mentres non se avance nun compromiso 
real e firme a nivel global de descarbonización.

Tamén hai que destacar que a proposta de Plan nacional integrado de enerxía e 
clima 2021-2030 de España (PNIEC) inclúe un ambicioso obxectivo de instalación de nova 
xeración eléctrica de enerxía renovable, que exercerá a medio prazo un efecto moderador 
moi apreciable sobre os prezos por xunto da electricidade, algo que xa se pode apreciar 
na actualidade nas horas e nos días en que a produción renovable é maior e despraza as 
tecnoloxías térmicas. Dos menores prezos do mercado provocados pola instalación de 
nova xeración renovable benefícianse todos os consumidores no seu conxunto, pero 
especialmente aqueles para os cales o prezo da enerxía (fronte a outros compoñentes 
como as peaxes ou os cargos) supón unha proporción maior da súa factura eléctrica, 
como é o caso das empresas electrointensivas.

Mentres non se vaia materializando a masiva instalación de renovables prevista no 
PNIEC e non se desenvolva un Estatuto europeo de consumidor electrointensivo, que 
garanta un marco homoxéneo e de competencia para toda a industria europea, dentro dos 
obxectivos da política industrial, cómpre definir no ámbito nacional este tipo de consumidor 
e arbitrar medidas tendentes a achegar as condicións de subministración eléctrica con 
outros países da nosa contorna europea e, con iso, xunto con outras medidas non 
enerxéticas que afecten o resto de factores de produción e que tamén redunden na mellora 
da competitividade destas industrias, conseguir manter e/ou mellorar a competitividade 
das empresas industriais electrointensivas a nivel europeo e internacional.

Con este fin, o Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, de medidas urxentes para 
o impulso da competitividade económica no sector da industria e do comercio en España, 
no seu artigo 4 recolle a figura do consumidor electrointensivo e dá un mandado ao 
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Goberno para que, nun prazo de seis meses, mediante real decreto, elabore e aprobe un 
Estatuto dos consumidores electrointensivos que os caracterice e estableza os 
mecanismos a que se poderán acoller, encamiñados a mitigar os efectos dos custos 
enerxéticos sobre a competitividade, de conformidade coa normativa da Unión Europea, 
así como as obrigas e os compromisos que deberán asumir eses consumidores no ámbito 
da eficiencia enerxética, da substitución de fontes enerxéticas emisoras contaminantes, do 
investimento en I+D+i e do emprego, entre outros.

Este mesmo obxectivo foi recollido posteriormente no Marco estratéxico de enerxía e 
clima, presentado polo Goberno no Consello de Ministros do 22 de febreiro de 2019, que 
establecía a aprobación do Estatuto dos consumidores electrointensivos como unha das 
medidas de acompañamento específico aos sectores estratéxicos industriais previstas na 
Estratexia de transición xusta.

II

O artigo 4 do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, establece os criterios 
básicos para caracterizar os consumidores electrointensivos e destaca as súas 
particularidades como consumidores eléctricos cun elevado uso da electricidade, cun 
elevado consumo en horas de baixa demanda eléctrica e cunha curva de consumo estable 
e predicible.

Por iso, na presente norma, defínense os consumidores electrointensivos e fíxanse os 
límites mínimos de consumo anual e o consumo en val que requiren estes consumidores 
para poderen optar a esta categoría. Ademais, establécese un requisito mínimo no 
cociente entre o consumo eléctrico e o valor engadido bruto da empresa.

Así mesmo, establécese un sistema de certificación de consumidor electrointensivo, 
que emitirá a Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, do Ministerio 
de Industria, Comercio e Turismo, logo da comprobación do cumprimento dos requisitos. 
Esta certificación, que se emitirá por solicitude do interesado, permitiralle ao consumidor 
acreditar a súa condición de electrointensivo. Con iso facilitaráselle ao consumidor acceder 
aos diferentes mecanismos aplicables a este tipo de consumidores, de tal xeito que para 
a súa aplicación só debe engadir ao certificado os documentos acreditativos do 
cumprimento das obrigas específicas que se establecen para cada mecanismo.

A Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa realizará o 
seguimento destes consumidores e facilitará ás diferentes administracións públicas e, de 
ser o caso, aos operadores a información de todos aqueles que teñen esta condición.

Igualmente, o artigo 4 do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, establece que 
o Estatuto dos consumidores electrointensivos incluirá as obrigas e os compromisos que 
deberán asumir tales consumidores no ámbito da eficiencia enerxética, da substitución de 
fontes enerxéticas emisoras e contaminantes, do investimento en I+D+i e do emprego, 
entre outros.

Para iso, como primeiro compromiso, co fin de asegurar que o seu consumo é estable 
e predicible, exíxese un seguimento da previsión dos seus consumos a través do operador 
do sistema.

Adicionalmente, no Estatuto dos consumidores electrointensivos establécense unha 
serie de obrigas para estes consumidores relativas á xestión da enerxía nos procesos 
industriais de acordo coas mellores prácticas e a mellora da eficiencia enerxética e do 
fomento da contratación a prazo, o que redundará en menores emisións de gases de 
efecto invernadoiro e nunha maior sustentabilidade nos usos enerxéticos industriais, desta 
maneira permitirá que os sectores industriais contribúan ao cumprimento dos obxectivos 
de enerxía e clima asumidos no Plan nacional integrado de enerxía e clima 2021-2030, 
incluído no Marco estratéxico de enerxía e clima.

O proceso de transformación da industria non pode agardar e debe incorporarse á 
transición ecolóxica e tecnolóxica emprendida pola sociedade. Este estatuto vén facilitar 
esta transición e permite mitigar, mentres se producen as innovacións necesarias, a 
repercusión nos prezos da enerxía dos custos asociados ao desenvolvemento das 
enerxías renovables, da coxeración de alta eficiencia e do extracusto de financiamento dos 
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territorios non peninsulares. Trátase, por tanto, dun instrumento de política industrial co 
que o Goberno acompaña a industria facilitando unha transición tecnoloxicamente 
innovadora e ecolóxica cara a un escenario neutro en emisións de gases contaminantes e 
de efecto invernadoiro, todo iso sen prexuízo doutros mecanismos de política industrial, 
comercial, enerxética, fiscal ou ambiental que estean establecidos ou se establezan no 
futuro, aos cales poidan optar estes consumidores industriais.

Outra obriga que se recolle desde a perspectiva desta política industrial é o 
mantemento do emprego e da actividade industrial, que debe ser unha condición sine qua 
non para o despregamento e desfrute das medidas previstas no estatuto.

O artigo 5 do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, obriga os beneficiarios 
destes mecanismos da industria electrointensiva a manter a actividade produtiva durante 
un período de tres anos, a partir da data de concesión dos beneficios, salvo nos supostos 
de situacións de crise empresarial, en que se considerará que esta obriga se incumpre se 
proceden de maneira efectiva a reducir en máis dun 85 por cento a súa produción ou se 
materializa un despedimento colectivo que implique unha redución de máis dun 85 por 
cento de todo o seu cadro de traballadores, caso en que o receptor quedará obrigado ao 
reintegro dos beneficios derivados destes mecanismos.

Non obstante, tamén se prevía a posibilidade de excluír o reintegro no caso daquelas 
empresas que reduzan a súa capacidade produtiva ou o seu cadro de persoal en máis 
dun 85 por cento, pero que o fagan de xeito temporal durante o proceso de busca de 
novos investidores, sempre que desemboque no reinicio da actividade da instalación 
recuperando, polo menos, o 50 por cento da súa produción e do seu nivel de emprego 
anteriores, ben que se deixaba pendente para un posterior desenvolvemento 
regulamentario. A presente norma, por tanto, vén desenvolver e establecer o procedemento 
de exclusión do reintegro e as súas condicións.

Acláranse ademais outras definicións e conceptos do Real decreto lei 20/2018, do 7 de 
decembro.

Por último, recóllense novos mecanismos de política industrial aos cales poderán 
acceder os consumidores pola súa condición de electrointensivos e que estarán 
encamiñados, tal como dispón o Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, a mitigar os 
efectos dos custos enerxéticos sobre a competitividade, de conformidade coa normativa 
da Unión Europea.

Estes mecanismos únense a outros xa existentes de natureza tributaria, como o 
imposto especial sobre electricidade, no cal, co obxectivo de manter a competitividade 
daqueles sectores cuxo consumo en electricidade é intensivo, se recollen determinados 
beneficios fiscais. En concreto, a electricidade consumida en actividades industriais cuxo 
custo de electricidade represente máis do 50 por cento do custo dun produto, en 
actividades industriais cuxas compras ou consumo de electricidade representen polo 
menos o 5 por cento do valor da produción, en regas agrícolas, en procesos de redución 
química, electrolíticos, mineralóxicos e metalúrxicos goza dunha redución do 85 por cento 
na base impoñible do citado imposto.

Outro mecanismo de apoio de política industrial, xa existente, no cal están incluídos 
practicamente todos os consumidores electrointensivos, é a compensación de custos por 
emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro para empresas de determinados 
sectores e subsectores industriais que se consideran expostos a un risco significativo de 
fuga de carbono, conforme o establecido nas directrices da Comisión Europea mediante 
Comunicación da Comisión Europea 2012/C 158/04 referida a «Directrices relativas a 
determinadas medidas de axuda estatal no contexto do réxime de comercio de dereitos de 
emisión de gases de efecto invernadoiro». Este mecanismo xa se encontra incorporado no 
noso ordenamento mediante o Real decreto 1055/2014, do 12 de decembro, polo que se 
crea un mecanismo de compensación de custos de emisións indirectas de gases de efecto 
invernadoiro para empresas de determinados sectores e subsectores industriais, os cales 
se consideran expostos a un risco significativo de «fuga de carbono», e se aproban as 
bases reguladoras da concesión das subvencións para os exercicios 2014 e 2015, e o 
Real decreto 655/2017, do 23 de xuño, polo que se modifica o Real decreto 1055/2014, 
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do 12 de decembro, e se prorroga a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2020. Estas 
compensacións están suxeitas á dispoñibilidade orzamentaria, logo de autorización da 
Comisión Europea e de acordo coas citadas directrices ditadas por esta.

O primeiro mecanismo de novo apoio que recolle o Estatuto dos consumidores 
electrointensivos é a compensación de custos imputables ao financiamento de apoio para 
a electricidade procedente de fontes renovables e repercutidas nos prezos da 
subministración de electricidade, para empresas de determinados sectores e subsectores 
industriais, de acordo co establecido na Comunicación da Comisión Europea 
2014/C 200/01 relativa ás «Directrices sobre axudas estatais en materia de protección do 
ambiente e da enerxía 2014-2020». O Estatuto dos consumidores electrointensivos 
incorpora ao noso ordenamento o mecanismo para compensar os consumidores 
electrointensivos pertencentes a sectores cuxa posición competitiva se ve afectada polos 
custos derivados do financiamento do apoio á enerxía procedente de fontes renovables e, 
ademais, inclúense as bases reguladoras da concesión das subvencións. Estas 
compensacións, como no caso da compensación de custos de emisións indirectas de 
gases de efecto invernadoiro, están suxeitas á dispoñibilidade orzamentaria, logo da 
autorización da Comisión Europea e de acordo coas citadas directrices.

Así mesmo, a compensación esténdese aos custos imputables ao financiamento de 
apoio para a electricidade procedente das fontes de coxeración eficiente e aos custos 
imputables ao financiamento do extracusto dos territorios non peninsulares que, igual ca 
no caso anterior, son repercutidos nos prezos da subministración de electricidade a través 
dos cargos.

O primeiro destes custos que se repercute nos cargos aos consumidores, o relativo ao 
financiamento de renovables, así como o correspondente ao financiamento da coxeración 
de alta eficiencia, serve como obxectivo de interese común para contribuír á seguridade e 
diversificación da subministración, así como á consecución dos obxectivos ambientais; o 
relativo ao extracusto dos territorios non peninsulares responde a razóns de cohesión e 
solidariedade territorial, xa que ten como obxecto compensar os custos de produción máis 
altos que se producen nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares en 
comparación cos custos do territorio peninsular, un extracusto do cal se repercute un 50 
por cento nos cargos que aplican aos consumidores.

A compensación dos cargos referidos calcularase a partir dos importes satisfeitos 
polos consumidores elixibles por estes conceptos, en aplicación dos prezos dos cargos 
que deriven da metodoloxía de cálculo dos cargos do sistema eléctrico, que compete 
aprobar ao Goberno en virtude do previsto no artigo 16.1 da Lei 24/2013, do 26 de 
decembro, do sector eléctrico.

Ata a aprobación da referida metodoloxía de cargos e a súa aplicación efectiva 
mediante o establecemento duns prezos para os cargos, separados dos prezos das 
peaxes que estableza a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, regúlase un 
procedemento transitorio de cálculo de forma implícita dos cargos soportados polos 
consumidores correspondentes ao financiamento das renovables, á coxeración de alta 
eficiencia e ao extracusto non peninsular.

Deste xeito asegúrase un cálculo obxectivo, transparente e non discriminatorio da 
compensación, así como a proporcionalidade entre o custo en que se incorre e a axuda 
percibida de acordo coa referida Comunicación da Comisión Europea 2014/C 200/01.

Estes dous mecanismos de compensación de cargos para os consumidores 
electrointensivos están xustificados polas mesmas razóns expostas na sección 3.7.3 das 
directrices citadas e suxeitas á dispoñibilidade orzamentaria, logo de autorización da 
Comisión Europea. Non obstante, no artigo 17 establécese o ámbito temporal de tales 
mecanismos en concordancia coa vixencia das directrices da Comisión Europea sobre 
axudas estatais en materia de protección do ambiente e da enerxía (2014/C 200/01), e 
prevese na disposición derradeira terceira a posibilidade da súa adaptación ás posibles 
revisións desas directrices, así como a posibilidade de que o Goberno poida establecer 
novos mecanismos de apoio para os consumidores electrointensivos co obxecto de 
cumprir o establecido no Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro.
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Dado que o mecanismo de compensación destes custos repercutidos nos prezos da 
subministración de electricidade se aplica en todo o territorio nacional, e en beneficio da 
súa efectividade e operatividade, imponse loxicamente a unidade de xestión das axudas, 
xa que non é posible establecer a priori un esquema de distribución territorial do gasto.

En efecto, apréciase unha imposibilidade de establecer criterios apriorísticos para a 
distribución do orzamento para estas axudas, o que fai inviable unha repartición previa del 
entre as comunidades autónomas. Isto fai que o orzamento non se poida fraccionar, 
dándose o suposto do parágrafo segundo do artigo 86.1 da Lei 47/2003, do 26 de 
novembro, xeral orzamentaria, e xustifica a competencia estatal e a xestión centralizada 
deste tipo de apoios, xa que os mecanismos de cooperación ou coordinación que se 
puidesen establecer coas comunidades autónomas non resolverían o problema exposto.

Ademais, constitúe un obxectivo fundamental desta norma a harmonización dos 
criterios que deben guiar a concesión destas axudas, seguindo as directrices establecidas 
pola Unión Europea, polo que estas axudas son compatibles co mercado interior. A 
aplicación destes criterios, de forma común aos potenciais beneficiarios, é necesaria para 
garantir a igualdade de oportunidades no acceso aos recursos públicos destinados a 
compensar estes custos repercutidos nos prezos da subministración de electricidade en 
calquera punto do territorio nacional.

Non obstante, co obxecto de ter en conta a xurisprudencia sentada polo Tribunal 
Constitucional, este real decreto foi sometido ao parecer das comunidades autónomas. 
Adicionalmente, unha persoa representante delas formará parte da Comisión de Avaliación 
da concesión das axudas, nos termos establecidos no artigo 27.2 deste real decreto.

Por último, o Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de 
reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector 
industrial, crea o Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas 
(FCPJ) (en diante, Fergei), dentro dos mecanismos de apoio á industria electrointensiva, 
como un instrumento de fomento á contratación das entidades cualificadas como 
consumidores electrointensivos, en particular, para a adquisición de enerxía eléctrica 
procedente de instalacións de xeración renovable, co obxectivo de facilitar o seu acceso 
ao mercado de enerxía. O Fergei asumirá os resultados da cobertura por conta do Estado 
dos riscos derivados da contratación de adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo 
prazo de consumidores electrointensivos.

Así mesmo, no Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, atribúese á Compañía 
Española de Seguros de Crédito á Exportación, S.A. e á Compañía de Seguros e 
Reaseguros, Sociedade Mercantil Estatal (CESCE) a condición de axente xestor, para que 
xestione como asegurador ou como garante, en nome propio e por conta do Estado, a 
cobertura do risco de crédito (insolvencia de feito ou de dereito) respecto do impagamento 
dun consumidor electrointensivo, no marco dos contratos que subscriban os consumidores 
certificados en España como electrointensivos para a adquisición a medio e longo prazo 
de enerxía eléctrica.

Adicionalmente, establécense os criterios de remuneración por esa xestión seguindo 
as directrices establecidas pola Unión Europea, atendendo, entre outros, aos custos reais 
e a prácticas de mercado equivalentes e compatibles co mercado interior.

En cumprimento do mandado outorgado ao Goberno, mediante o presente real decreto 
lévase a cabo o desenvolvemento regulamentario dos artigos 14.1, 15.2 e 15.8 do citado 
Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, deste instrumento de apoio á industria 
electrointensiva. En concreto, desenvólvense aquelas cuestións de organización e 
procedemento necesarias para que ese fondo poida desenvolverse con precisión, o 
procedemento polo que se efectuarán os cobramentos e se atenderán os pagamentos 
derivados da actividade de cobertura dos riscos por conta do Estado realizada polo axente 
xestor; a composición, as funcións e a organización da Comisión de Riscos do Mercado 
Electrointensivo e o detalle pormenorizado para a determinación da retribución do axente 
xestor, así como algúns aspectos complementarios en materia de xestión contable e 
orzamentaria do Fergei.
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III

A presente norma adecúase aos principios de boa regulación establecidos no 
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Para estes efectos ponse de manifesto o cumprimento dos 
principios de necesidade e eficacia, dado o interese xeral en que se fundamentan as 
medidas que se establecen; sendo o real decreto o instrumento máis adecuado para 
garantir a súa consecución. A norma é acorde co principio de proporcionalidade, ao conter 
a regulación imprescindible para a consecución dos obxectivos previamente mencionados. 
Igualmente, axústase ao principio de seguridade xurídica e é coherente co resto do 
ordenamento xurídico, establecendo un marco normativo estable, integrado e claro. En 
cumprimento do principio de transparencia, a norma identifica claramente o seu propósito 
e ofrece neste preámbulo e na memoria da análise de impacto normativo que se xunta 
unha explicación clara das medidas que se adoptan. Así mesmo, a norma foi sometida aos 
trámites de participación pública previstos e ao longo da tramitación normativa realizáronse 
os correspondentes trámites de consulta pública previa e información pública, de acordo 
co procedemento establecido no artigo 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do 
Goberno. Por outra banda, o proxecto foi sometido á audiencia das empresas e asociacións 
representantes do Consello Consultivo de Electricidade, de acordo co previsto na 
disposición transitoria décima da Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión 
Nacional dos Mercados e da Competencia (no sucesivo, CNMC). Por último, con respecto 
ao principio de eficiencia, a norma xera as menores cargas administrativas para os 
cidadáns, así como os menores custos indirectos, fomentando o uso racional dos recursos 
públicos.

O real decreto dítase ao abeiro do establecido no artigo 149.1.13.ª e 25.ª da 
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva para establecer as 
bases e a coordinación da planificación xeral da actividade económica e as bases do 
réxime mineiro e enerxético.

De acordo co establecido no artigo 5.2 da Lei 3/2013, do 4 de xuño, o disposto no 
presente real decreto foi obxecto de informe por parte da CNMC, con data do 10 de abril 
de 2019, aprobado pola sala de supervisión regulatoria na súa sesión do 9 de abril 
de 2019.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Industria, Comercio e Turismo e da 
vicepresidenta cuarta do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico, coa aprobación previa da ministra de Política Territorial e Función Pública, 
de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa 
reunión do día 15 de decembro de 2020,

DISPOÑO:

TÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Constitúe o obxecto deste real decreto a aprobación do Estatuto dos consumidores 
electrointensivos, conforme o establecido no artigo 4 do Real decreto lei 20/2018, do 7 de 
decembro, de medidas urxentes para o impulso da competitividade económica no sector 
da industria e do comercio en España, así como o desenvolvemento do disposto no 
título III do Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do 
emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial.
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Artigo 2. Ámbito de aplicación.

Quedan incluídos no ámbito de aplicación do presente real decreto os consumidores 
eléctricos cun uso intensivo da electricidade, un elevado consumo en horas de baixa 
demanda eléctrica e unha curva de consumo estable e predicible, que cumpran os 
requisitos establecidos no título II e que obteñan a certificación da condición de consumidor 
electrointensivo de acordo co disposto nel.

TÍTULO II

Consumidores electrointensivos

CAPÍTULO I

Caracterización dos consumidores electrointensivos

Artigo 3. Requisitos para poder optar á categoría de consumidor electrointensivo.

1. A categoría de consumidor electrointensivo outorgarase por punto de 
subministración ou instalación de acordo cos requisitos establecidos no artigo 76 do Real 
decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, 
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de 
instalacións de enerxía eléctrica.

2. Os consumidores de enerxía eléctrica que queiran optar pola categoría de 
consumidor electrointensivo para cada punto de subministración ou instalación deberán 
reunir os seguintes requisitos:

a) Ser consumidores que contraten a súa enerxía no mercado de produción de 
enerxía eléctrica por calquera das modalidades previstas na normativa.

Para os sistemas dos territorios non peninsulares, as referencias sobre o mercado 
eléctrico débense entender como a participación no despacho técnico de enerxía, de 
acordo coas condicións e cos requisitos do Real decreto 738/2015, do 31 de xullo, polo 
que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica e o procedemento de 
despacho nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares.

b) Ter consumido, durante polo menos dous dos tres anos anteriores, un volume 
anual de enerxía eléctrica superior a 1 GWh, e, á vez, para eses mesmos períodos, ter 
consumido nas horas correspondentes ao período tarifario val polo menos o 50 por cento 
da enerxía.

Para os efectos de aplicación do requisito de consumo no período tarifario val, os 
períodos tarifarios serán os definidos no punto 3.3 do anexo II da Orde ITC/2794/2007, 
do 27 de setembro, pola que se revisan as tarifas eléctricas a partir do 1 de outubro 
de 2007, e, a partir da súa aplicación efectiva, os establecidos na Circular 3/2020, da 
Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a metodoloxía 
para o cálculo das peaxes de transporte e distribución de electricidade, unha vez resulte 
de aplicación.

O consumo anual para a caracterización do consumidor electrointensivo incorporará 
todo o consumo eléctrico, incluído o autoconsumo.

c) Operar nun sector ou subsector que pertenza a un dos códigos da Clasificación 
nacional de actividades económicas (en diante, CNAE) incluídos no anexo.

d) Ter un cociente durante polo menos dous dos tres anos anteriores entre o consumo 
anual e o valor engadido bruto da instalación correspondente ao punto de subministración 
para o cal teña a categoría de consumidor electrointensivo superior a 1,5 kWh/€. Este valor 
revisarase anualmente mediante resolución da persoa titular da Secretaría Xeral de 
Industria e da Pequena e Mediana Empresa do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo 
para adaptar o seu valor en función do prezo medio do mercado eléctrico do ano 
inmediatamente anterior.
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e) A empresa titular do punto de subministración ou instalación deberá estar 
validamente constituída conforme a normativa en vigor.

3. As instalacións ou puntos de subministración que non dispoñan de datos 
correspondentes aos exercicios anteriores, por seren de nova creación, poderán acreditar 
o cumprimento dos requisitos b) e d) anteriores con base en proxeccións, de acordo co 
establecido no artigo 4.

CAPÍTULO II

Certificación da condición de consumidor electrointensivo

Artigo 4. Procedemento electrónico.

1. De acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os 
solicitantes estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos para a 
realización dos trámites necesarios no procedemento de certificación.

2. Así mesmo, o operador do sistema relacionarase coa Dirección Xeral de Industria 
e da Pequena e Mediana Empresa e coas empresas distribuidoras e, de ser o caso, 
transportistas a través de medios electrónicos para a realización dos trámites necesarios 
no procedemento de certificación.

Artigo 5. Inicio do procedemento de certificación.

1. As solicitudes, xunto coa documentación requirida, serán presentadas na sede 
electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (https://sede.servizosmin.gob.es).

2. Para certificar a condición de consumidor electrointensivo, os interesados deberán 
dirixir unha solicitude á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, na 
cal indiquen os datos do punto de subministración ou instalación para o cal o solicitan.

A documentación que deben presentar será a seguinte:

a) Modelo de cuestionario electrónico de solicitude, dispoñible na sede electrónica do 
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (https://sede.servizosmin.gob.es).

Este modelo incluirá a seguinte información:

1) Datos do solicitante: nome, enderezo, NIF e en calidade de que representación o 
solicita.

2) Datos para os efectos de avisos regulados no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro: correo electrónico, teléfono.

3) Datos do titular da instalación ou punto de subministración para o cal se quere 
obter a certificación de consumidor electrointensivo: razón social, domicilio social e CIF.

4) Datos do punto de subministración ou instalación: nome e enderezo.
5) Sector ou subsector en que opera e código CNAE correspondente ao punto de 

subministración ou instalación.
6) CUPS do punto/s de subministración ou da instalación.
7) Valor engadido bruto da instalación correspondente ao punto de subministración 

ou instalación en cada un dos tres últimos anos.
8) Declaración responsable sobre a veracidade dos datos achegados e de que reúne 

os requisitos establecidos no artigo 3. Esta declaración deberase presentar en formato 
electrónico, asinada electronicamente polo declarante, nos termos previstos no artigo 69 
da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

b) Poderes de representación da persoa asinante da solicitude. Da obriga de 
acreditar representación suficiente estarán exentas as entidades inscritas no Rexistro de 
Entidades que Solicitan Axudas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (RESA), 
habilitado no portal de axudas, sempre que a persoa asinante da solicitude estea 
acreditada en tal rexistro como persoa representante da entidade.
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No caso de representación mancomunada, deberá achegarse, así mesmo, unha copia 
dixitalizada da solicitude asinada electronicamente por cada unha das persoas 
representantes mancomunadas.

c) Informe verificado por un auditor de contas inscrito no Rexistro Oficial de Auditores 
de Contas (ROAC) que certifique:

1) O cálculo correcto do valor engadido bruto de cada un dos últimos tres anos.
O valor engadido bruto calcularase con remisión aos conceptos do Plan xeral de 

contabilidade, aprobado polo Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro, polo que se 
aproba o Plan xeral de contabilidade, como a suma do importe neto da cifra de negocios, 
a variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación, os traballos 
realizados pola empresa para o seu activo, outros ingresos de explotación e a imputación 
de subvencións de inmobilizado non financeiro, ao cal se lle restarán os aprovisionamentos 
e outros gastos de explotación.

As partidas «doutros gastos de explotación» serán as correspondentes exclusivamente 
aos tributos que graven os produtos (tributos vinculados ao volume de negocios) ou a 
produción (non vinculados ao volume de negocios) e que non sexan recuperables 
directamente da Facenda pública, as correspondentes aos gastos por emisión de gases 
de efecto invernadoiro e as correspondentes aos servizos exteriores, excluíndo destes 
últimos contías referidas ás contas de arrendamentos e á parte de servizos prestados por 
outras empresas que consistan esencialmente en cesión de persoal.

O valor engadido bruto da instalación da empresa correspondente ao punto de 
subministración deberase verificar mediante as contas anuais da empresa. En caso de que 
unha empresa dispoña de varios puntos de subministración, o consumidor electrointensivo 
deberá pór á disposición do auditor de contas a información contable no nivel de punto de 
subministración.

2) No caso de que a instalación correspondente ao punto de subministración teña 
menos dun ano de existencia, o consumidor remitirá unha declaración responsable dos 
datos relativos a proxeccións do valor engadido bruto, de ser o caso, co nivel de 
desagregación solicitado no modelo.

No caso de que a instalación correspondente ao punto de subministración teña menos 
dun ano de existencia, poderanse utilizar proxeccións de datos para o primeiro, segundo 
e terceiro ano de funcionamento, nos mesmos termos que se establecen para a 
acreditación do consumo neste artigo. Unha vez transcorrido o ano de proxección, estes 
consumidores deberán presentar á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana 
Empresa o cálculo correcto real do valor engadido bruto verificado por un auditor de contas 
inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC) que certifique que cumpriu o 
requisito.

A aquelas empresas que leven entre 1 e 2 anos en funcionamento no momento da 
entrada en vigor do real decreto non lles será de aplicación o cálculo das proxeccións de 
datos, sempre e cando poidan acreditar o cumprimento dos puntos 2.b) e 2.d) do artigo 3, 
no período de tempo que levan operando (1 ou 2 anos).

Artigo 6. Instrución e finalización do procedemento de certificación.

1. A Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa é o órgano 
competente para instruír e resolver o procedemento.

2. Unha vez recibida a solicitude, a Dirección Xeral de Industria e da Pequena e 
Mediana Empresa procederá do xeito seguinte:

a) Se a solicitude non se xunta á documentación establecida no artigo 4, requirirase 
o interesado para que, nun prazo de dez días, achegue os documentos preceptivos, con 
indicación de que, se así non o fixer, se dará por desistido da súa petición nun prazo de 
dez días, improrrogable.
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b) Realizadas, de ser o caso, as emendas que se lle soliciten ao interesado, dará 
traslado delas e da documentación a que se refiren os puntos 2.a) e 2.b) do artigo anterior 
ao operador do sistema, quen procederá da forma seguinte:

i. Pediralle á empresa distribuidora ou ao transportista, dependendo da rede a que 
estea conectada a instalación, a confirmación ou denegación de que o solicitante reúne os 
requisitos para a consideración de punto de subministración ou instalación establecidos na 
normativa de aplicación.

ii. Solicitará á empresa distribuidora a confirmación ou denegación de que o 
solicitante está ao día do aboamento das peaxes e dos cargos correspondentes ao punto 
de subministración ou instalación e solicitará a remisión dos cargos aboados 
correspondentes ao punto de subministración ou instalación, en cada un dos tres anos 
anteriores correspondentes aos consumos realizados neles e desagregados pola súa vez 
por períodos tarifarios, e comprobará se tales cargos aboados corresponden cos consumos 
realizados.

iii. Elaborará un informe que remitirá nun ficheiro de datos asinado electronicamente 
á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa no prazo de 15 días, que 
se incorporará ao expediente e no cal deberá figurar o seguinte:

a. Que o solicitante dispón dos equipamentos, sistemas e comunicacións requiridos 
para cumprir o establecido no artigo 10.2.

b. Que o consumo anual de enerxía eléctrica, en polo menos dous dos tres anos 
anteriores ao da solicitude, foi superior a 1 GWh e a empresa titular do punto de 
subministración pertence a un sector incluído no anexo. Ademais, comprobará que, á vez, 
neses anos en que cumpre este requisito, consumiu nas horas correspondentes ao 
período tarifario val polo menos o 50 por cento da enerxía, incluída en ambos os casos a 
enerxía autoconsumida.

A verificación dos requisitos de consumo realizarase a partir das medidas procedentes 
do concentrador principal de medidas, regulado no Regulamento unificado de puntos de 
medida do sistema eléctrico, aprobado polo Real decreto 1110/2007, do 24 de agosto, así 
como a validación do código CNAE.

No caso de instalacións ou puntos de subministración con menos dun ano de 
existencia, poderán utilizarse proxeccións de datos para o primeiro ano de funcionamento. 
Os consumidores deberán enviar estes datos ao encargado de lectura para a súa posterior 
remisión ao operador do sistema. Non obstante, o operador do sistema, antes do 30 de 
abril do ano seguinte á data en que o consumidor adquirise a condición de consumidor 
electrointensivo, comprobará o cumprimento dos requisitos establecidos neste punto a 
partir das medidas do concentrador principal de medidas. Neste caso, a comprobación 
realizarase de forma progresiva conforme a dispoñibilidade de datos; para a comprobación 
que se realizará durante o segundo ano de existencia da instalación ou do punto de 
subministración terán en conta os datos correspondentes ao ano anterior e, para a 
comprobación que se realizará no terceiro ano, utilizaranse os datos correspondentes aos 
dous anos anteriores, de xeito que ao chegar ao cuarto ano se incorporarán ao réxime 
xeral de comprobación.

No informe, o operador do sistema achegará os datos de consumo de cada instalación ou 
punto de subministración por períodos tarifarios, potencias contratadas por períodos tarifarios 
e cargos de aplicación por períodos tarifarios, todos eles durante cada un dos tres últimos anos 
ou as correspondentes proxeccións de consumo, potencia e cargos de aplicación para 
empresas de nova creación. No caso de instalacións con autoconsumo, achegarase ademais 
a enerxía autoconsumida por período tarifario de cada un dos tres últimos anos.

Así mesmo, incluirá no informe a confirmación ou negación da empresa distribuidora 
ou, se é o caso, do transportista establecidas nos puntos 2.b).i e 2.b).ii anteriores, e 
declarará que a información transmitida no informe relativa a estes puntos coincide 
exactamente coa remitida pola empresa distribuidora ou, de ser o caso, transportista para 
ese consumidor sen que realizase ningunha alteración dela.
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3. Unha vez recibido o informe do operador do sistema, o órgano competente 
valorará a solicitude de certificación e comprobará o cumprimento dos requisitos e a 
documentación establecidos nos artigos 3 e 4, e resolverá emitindo a certificación que 
outorgue a condición de consumidor electrointensivo ou denegando de forma motivada a 
solicitude.

4. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución que poña fin ao 
procedemento será de seis meses contados desde a data de presentación da solicitude de 
certificación, transcorrido o cal se poderá entender aceptada a solicitude por silencio 
administrativo, sen prexuízo da obriga da Administración de resolver a solicitude de forma 
expresa, de acordo co establecido no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Esta 
resolución non pon fin á vía administrativa de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 
de outubro. Contra a resolución que se dite caberá a interposición do recurso de alzada 
ante a persoa titular do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo no prazo dun mes 
desde que se ditase a resolución. A interposición do recurso de alzada realizarase de 
forma electrónica na sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

5. A Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa deberá facilitar 
ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e ao operador do sistema, 
cando así llo soliciten, toda a información presentada polos consumidores electrointensivos 
que sexa necesaria para a aplicación dos mecanismos regulados no presente real decreto.

6. O solicitante poderá acceder, co certificado con que presentou a solicitude, á sede 
electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, onde poderá realizar as 
consultas correspondentes. Pola súa vez, o solicitante recibirá todas as comunicacións e 
notificacións en relación coa súa solicitude a través desa sede electrónica, de acordo co 
previsto no artigo 41.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Nesta mesma sede electrónica, os interesados, debidamente identificados, poderán 
consultar as actuacións notificadas e efectuar a presentación da documentación adicional 
que puider ser requirida pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana 
Empresa.

Artigo 7. Modificación dos requisitos exixidos para obter a condición de consumidor 
electrointensivo e mantemento da certificación.

1. Os consumidores electrointensivos deberán pór en coñecemento da Dirección 
Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, no prazo dun mes desde que se 
produzan, as alteracións ou modificacións das condicións en que se materializan os 
requisitos exixidos para outorgar a súa categoría e recollidas na correspondente 
certificación.

2. A Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa verificará o 
cumprimento dos requisitos establecidos na normativa e o mantemento das condicións 
que serviron para outorgar a certificación desta categoría. De se acreditar por calquera 
medio válido en dereito que o consumidor incumpre algún destes requisitos ou condicións, 
iniciarase o procedemento de perda da certificación de consumidor electrointensivo de 
acordo co establecido no artigo 9.

Artigo 8. Validez e renovación da certificación de consumidor electrointensivo.

1. A certificación de consumidor electrointensivo emitida pola Dirección Xeral de 
Industria e da Pequena e Mediana Empresa será válida durante o ano para o cal se 
solicitou e ata o 30 de abril do ano seguinte, momento en que deberá ser renovado de 
acordo co establecido no seguinte punto.

2. Antes do 30 de abril de cada ano, os titulares das instalacións que teñan a 
certificación de consumidores electrointensivos e desexen manter a súa validez deberán 
presentar á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa a 
documentación correspondente indicada no artigo 5 e unha declaración responsable de 
que se manteñen e cumpren o resto de requisitos, así como das obrigas recollidas nos 
artigos 10 ao 13.
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Malia o anterior, non será necesario presentar o informe do operador do sistema de 
que dispón dos equipamentos, sistemas e comunicacións. Este informe, unha vez emitido 
por primeira vez, terá validez permanente, salvo que o operador do sistema identifique un 
incumprimento; nese caso, porase en coñecemento da Dirección Xeral de Industria e da 
Pequena e Mediana Empresa.

Artigo 9. Perda da certificación.

1. A perda da certificación de consumidor electrointensivo será declarada de oficio. 
Serán motivos de perda da certificación os seguintes:

a) O incumprimento das obrigas recollidas no artigo 5 do Real decreto lei 20/2018, do 
7 de decembro.

b) A renuncia do interesado.
c) O incumprimento dos requisitos establecidos nos artigos 3, 4 e 5 que motivaron o 

outorgamento da condición de consumidor electrointensivo.
d) O incumprimento da obriga de comunicación prevista no artigo 7.
e) A falsidade nas declaracións responsables ou na restante documentación 

presentada á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa que serviron 
para outorgar a categoría de consumidor electrointensivo.

f) O incumprimento durante máis de dous meses da obriga de dispoñibilidade dos 
programas de consumo horarios ou da precisión dos programas de consumo, 
indistintamente da obriga incumprida, segundo o procedemento que aprobe a Dirección 
Xeral de Política Enerxética e Minas conforme establece o artigo 10.1.

Para estes efectos, o operador do sistema deberá comunicar este feito á Dirección 
Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa no prazo máximo de cinco días, unha 
vez verifique o terceiro mes en que se incumpre algunha das obrigas no mesmo ano por 
parte dun consumidor electrointensivo segundo o procedemento a que se fai referencia no 
parágrafo anterior.

g) O incumprimento das obrigas previstas nos artigos 10 ao 13.
h) O incumprimento da obriga de reembolso dos importes garantidos e asegurados 

que comporten unha indemnización conforme o título IV co conseguinte prexuízo ao Fondo 
Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FCPJ) (en diante, 
Fergei), nos termos recollidos no artigo 15.5 do Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño.

2. A perda da certificación será declarada de oficio, logo da instrución dun procedemento 
que garantirá, en todo caso, a audiencia ao interesado. O prazo máximo para resolver este 
procedemento por parte da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa 
será de tres meses desde a data do acordo de iniciación. O vencemento do prazo máximo 
sen terse ditado e notificado resolución expresa producirá a caducidade do procedemento, 
de acordo co previsto no artigo 25.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. A Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa notificaralle ao 
interesado a perda da certificación. Esta resolución non esgota a vía administrativa, de 
acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro. Contra esta resolución caberá 
interpor recurso de alzada ante a persoa titular do Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo, de acordo co disposto nos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, e 61 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. A 
interposición do recurso de reposición realizarase de forma electrónica na sede electrónica 
do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

4. A perda da certificación terá como efectos o cesamento na condición de consumidor 
electrointensivo e nos beneficios a que se acollese o consumidor, previstos no título III, 
desde a data en que se lle notificase a perda da certificación ao consumidor. A perda da 
certificación implicará así mesmo o reintegro das axudas que tivesen sido percibidas de 
acordo coa normativa aplicable. Todo iso sen prexuízo do réxime sancionador aplicable, 
conforme o previsto no título X da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, así 
como no título IV da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
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CAPÍTULO III

Obrigas dos consumidores electrointensivos

Artigo 10. Obrigas no ámbito do consumo.

1. Os consumidores electrointensivos estarán obrigados a ter un consumo predicible, 
para o cal deberán achegarlle ao operador do sistema, xa sexa directamente ou a través 
da súa comercializadora, a súa previsión de consumo mensualmente, cunha precisión do 
seu programa horario de consumo superior ao 75 por cento na media mensual, segundo o 
procedemento que aprobe a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, logo da 
proposta do operador do sistema que este publicará na súa páxina web. A previsión horaria 
de consumo incluirá a enerxía autoconsumida.

O operador do sistema, no prazo máximo dun mes desde a aprobación deste real 
decreto, deberá remitir á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, para a súa 
tramitación e aprobación, a proposta do procedemento.

2. Para cumprir este requisito, o consumidor deberá dispor dos equipamentos, 
sistemas e comunicacións requiridos pola normativa de aplicación. Para estes efectos, o 
operador do sistema publicará na súa páxina web as características destes, así como o 
procedemento e a documentación necesarios para obter a correspondente certificación de 
que dispón deles, segundo o mesmo procedemento establecido no parágrafo anterior.

Os consumidores electrointensivos que presten o servizo de xestión da demanda de 
interrompibilidade no período de entrega en curso poderán realizar o envío da previsión 
horaria de consumo conforme o establecido na normativa que regule este servizo, e será 
válida, para estes efectos, a certificación dos equipamentos, sistemas e comunicacións 
emitida e vixente no marco da normativa de interrompibilidade.

3. O incumprimento deste requisito establecido nos puntos anteriores suporá a 
anulación da validez da certificación antes da súa data de caducidade e terá como efectos 
a perda da condición de consumidor electrointensivo e dos beneficios previstos no título III 
a que se acollese o consumidor electrointensivo desde a data en que se deixasen de 
cumprir os requisitos e o reintegro das axudas que tivesen sido percibidas de acordo coa 
normativa aplicable.

Para estes efectos, o operador do sistema realizará o seguimento periódico destes 
requisitos e comunicará os incumprimentos á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e 
Mediana Empresa e aos consumidores que incumpran.

Artigo 11. Obrigas no ámbito da xestión da enerxía e da eficiencia enerxética.

1. Os consumidores electrointensivos que se acollan a calquera dos mecanismos 
regulados no presente real decreto deberán dispor, no prazo máximo de dous anos desde 
a entrada en vigor deste real decreto, dun sistema de xestión da enerxía auditado e 
certificado segundo a Norma UNE-EN ISO 50001:2018, ou aquela que a substitúa no 
futuro.

2. Da auditoría enerxética que inclúa o sistema de xestión enerxética referido no 
número anterior, os consumidores electrointensivos a quen lles sexa de aplicación o 
capítulo II do Real decreto 56/2016, do 12 de febreiro, polo que se traspón a 
Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, 
relativa á eficiencia enerxética, no referente a auditorías enerxéticas, acreditación de 
provedores de servizos e auditores enerxéticos e promoción da eficiencia da 
subministración de enerxía, deberán realizar, polo menos cada catro anos e para cada 
unha das localizacións incluídas no sistema de xestión, as actuacións para a mellora do 
desempeño enerxético que poidan ser consideradas economicamente rendibles, 
entendendo como tales aquelas actuacións cuxo período de recuperación simple do 
investimento non sexa superior a tres anos. Para estes efectos enténdese por período de 
recuperación simple do investimento o cociente entre o importe do investimento eficiente 
elixible e o aforro económico anual derivado dos aforros enerxéticos.
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3. Durante polo menos os tres anos seguintes á recepción da axuda ou, de ser o 
caso, do acollemento ao mecanismo establecido para o consumidor electrointensivo e 
antes do 31 de decembro de cada ano, o devandito consumidor deberá remitir un informe 
detallado ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e ao órgano 
competente en materia de enerxía da comunidade autónoma en que estiver situada a 
instalación sobre as medidas implantadas, o detalle dos consumos de electricidade e dos 
distintos tipos de combustibles, así como a produción relevante e as ratios de consumo 
eléctrico e térmico por unidade de produto. Así mesmo, informará das medidas implantadas 
no transcurso do ano en curso, dos aforros de enerxía final logrados, calculados segundo 
o anexo V da Directiva de eficiencia enerxética 2012/27/UE, modificada pola 
Directiva 2018/2002/UE, do 11 de decembro, e o CO2 equivalente evitado. Igualmente 
informará sobre os proxectos de I+D+i directamente relacionados coa mellora da eficiencia 
enerxética que fosen implantados neste período.

4. Mediante orde da persoa titular do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico poderán establecerse de forma detallada o contido e os formatos da 
comunicación e da información a que se refire o número anterior.

Artigo 12. Obrigas no ámbito da contratación.

1. Unha vez entre en vigor o mecanismo de cobertura de riscos para os contratos a 
prazo de consumidores electrointensivos desenvolvido no título IV deste real decreto, os 
consumidores electrointensivos que se acollan a calquera dos mecanismos que se regulan 
neste real decreto deberán acreditar a contratación de, polo menos, un 10 por cento do 
seu consumo anual de electricidade mediante instrumentos a prazo, directa ou 
indirectamente, de electricidade de orixe renovable cunha duración mínima de cinco anos.

Quedarán eximidos da obriga anterior os consumidores electrointensivos que teñan a 
consideración de peme, tal e como se definen no anexo I do Regulamento (UE) 
n.º 651/2014 da Comisión Europea.

2. Esta obriga deberase acreditar no prazo dun ano desde a data de entrada en vigor 
do mecanismo de cobertura de riscos ou desde a obtención da certificación de consumidor 
electrointensivo, se esta for posterior. Excepcionalmente, poderase acreditar nun prazo 
superior cando así se xustifique para o cumprimento de contratos de subministración 
existentes antes da entrada en vigor do presente real decreto.

Artigo 13. Obrigas no ámbito do emprego e da actividade produtiva.

1. Os consumidores electrointensivos que sexan beneficiarios dos mecanismos de 
apoio establecidos neste real decreto deberán cumprir as obrigas establecidas no artigo 5 
do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro.

2. O incumprimento da obriga do mantemento da actividade establecida no artigo 5 
do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, determinará a perda da condición de 
consumidor electrointensivo e o reintegro das cantidades percibidas ou eximidas, salvo 
cando se reinicie a actividade produtiva en, polo menos, o 50 por cento da produción e do 
seu nivel de emprego anteriores e se manteña o cumprimento dos requisitos do consumidor 
electrointensivo ata completar os tres anos posteriores á concesión inicial das axudas.

3. As cantidades reintegradas deberán integrarse no Tesouro público.

Artigo 14. Informe de seguimento e avaliación.

1. Anualmente, os ministerios de Industria, Comercio e Turismo, e para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfico elaborarán e publicarán, no ámbito das súas respectivas 
competencias, un informe de seguimento e avaliación das medidas adoptadas polos 
consumidores electrointensivos en cumprimento das obrigas reguladas neste capítulo. 
Nese informe desagregaranse os impactos xerados por tales medidas e difundiranse as 
mellores prácticas identificadas en cada ámbito, e estableceranse recomendacións para a 
súa aplicación.
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2. Este informe incluirá unha avaliación da competitividade dos consumidores 
electrointensivos, que terá en conta a situación e evolución dos principais factores de 
competitividade industrial mediante o establecemento dunha serie de indicadores relativos, 
entre outros, aos investimentos en eficiencia e innovación, custos enerxéticos por unidade 
de produción, custos de persoal e loxística e estrutura dos mercados internacionais.

3. En vista deses informes, o Goberno, mediante real decreto, poderá revisar a 
caracterización, as obrigas e os mecanismos establecidos no Estatuto dos consumidores 
electrointensivos. Así mesmo, no caso de se estableceren outros mecanismos para os 
consumidores electrointensivos relacionados coa protección do ambiente e o clima, o 
Goberno, mediante real decreto, poderá exixirlles a determinados consumidores 
electrointensivos a implantación doutros sistemas de xestión ambiental adicionais, como o 
Sistema de xestión ambiental EMAS.

TÍTULO III

Mecanismo de compensación aos consumidores electrointensivos dos cargos 
polo financiamento da retribución específica a renovables e coxeración de alta 

eficiencia e polo financiamento adicional nos territorios non peninsulares

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 15. Obxecto e finalidade.

1. Constitúe o obxecto deste título a creación dos mecanismos de compensación aos 
consumidores electrointensivos polo financiamento de apoio para a electricidade 
procedente de fontes renovables, coxeración de alta eficiencia ou compensación do 
extracusto nos territorios non peninsulares incluídos nos cargos destes consumidores.

Así mesmo, establécense as bases reguladoras da concesión das correspondentes 
subvencións para levar a cabo a compensación aos consumidores electrointensivos, 
conforme o establecido na normativa da Unión Europea.

2. Estes mecanismos de compensación teñen como finalidade compensar os 
consumidores electrointensivos pertencentes a sectores do anexo, en razón da intensidade 
do seu uso de electricidade e da súa exposición ao comercio internacional ata un máximo 
do 85 por cento dos custos imputables nos cargos da retribución específica a enerxías 
renovables e coxeración de alta eficiencia e da retribución específica nos territorios non 
peninsulares repercutidos nos prezos da subministración de electricidade.

De acordo co anterior, os sectores económicos a que se destinen estas axudas serán 
os correspondentes á industria manufactureira establecidos no anexo 3 da Comunicación 
da Comisión Europea 2014/C 200/01, sobre «Directrices sobre axudas estatais en materia 
de protección do ambiente e da enerxía 2014-2020», exceptuados os correspondentes á 
industria extractiva que se relacionan no anexo co seu correspondente código CNAE.

En todo caso, estas axudas requirirán a notificación á Comisión Europea e a súa 
aprobación. A este respecto terase en conta o disposto no artigo 9.1 da Lei 38/2003, do 17 
de novembro.

Artigo 16. Réxime xurídico.

En todo o non expresamente previsto neste título serán de aplicación a Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, e o seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de 
xullo (no sucesivo, regulamento da Lei xeral de subvencións), e a Lei 47/2003, do 26 de 
novembro, xeral orzamentaria. Así mesmo, será de aplicación o disposto nas leis anuais 
de orzamentos xerais do Estado.
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Artigo 17. Ámbito de aplicación temporal.

O disposto neste título será aplicable ás subvencións que se convoquen para este fin 
ata a data de finalización da vixencia das «Directrices sobre axudas estatais en materia de 
protección do ambiente e da enerxía 2014-2020», aprobadas pola Comunicación da 
Comisión Europea 2014/C 200/01, sen prexuízo do disposto no número 3 da disposición 
derradeira terceira.

Artigo 18. Beneficiarios.

1. Poderán acollerse ás axudas reguladas neste título as empresas privadas titulares 
dun punto de subministración ou instalación, calquera que sexa a súa forma xurídica, e 
que cumpran os seguintes requisitos:

a) Estar validamente constituídas conforme a normativa en vigor no momento de 
presentar a solicitude.

b) Estar en posesión da certificación de consumidor electrointensivo.
c) Realizar en cada unha das instalacións ou puntos de subministración para os 

cales solicite a subvención unha ou varias actividades nos sectores enumerados no anexo 
deste real decreto baixo os códigos CNAE que se explicitan nel.

Non obstante, nas convocatorias anuais de axudas que se poidan realizar en aplicación 
deste título fixaranse sempre os códigos CNAE correspondentes ás últimas relacións dos 
sectores manufactureiros que aprobase a Comisión Europea.

d) Acreditar ter soportado os cargos nos prezos da subministración de electricidade 
correspondentes ao ano anterior ao da convocatoria.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarias as empresas que estean suxeitas 
a unha orde de recuperación pendente logo dunha decisión previa da Comisión Europea 
que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

3. Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades en que concorra 
algunha das circunstancias detalladas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Artigo 19. Procedemento de concesión e criterios de acumulación das axudas.

1. As axudas concederanse polo procedemento de concorrencia competitiva entre 
todos aqueles que solicitasen ser beneficiarios, de acordo co establecido no artigo 22.1 da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, con observancia dos principios de publicidade, 
transparencia, igualdade e non discriminación e eficacia no cumprimento dos obxectivos.

2. O importe global máximo destinado ás subvencións na correspondente 
convocatoria ratearase entre todos os seus beneficiarios, tendo en conta a axuda máxima 
correspondente para cada beneficiario, de acordo co establecido no artigo 21. Para estes 
efectos, a axuda máxima será ata un 85 por cento da parte correspondente ao 
financiamento de apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, á coxeración 
de alta eficiencia ou compensación do extracusto de financiamento dos territorios non 
peninsulares dos consumidores electrointensivos incluídas nos cargos correspondentes 
aos consumos destinados a actividades nos sectores enumerados no anexo.

3. A percepción das axudas reguladas neste título será compatible coa percepción 
doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que teñan como obxectivo a 
compensación dos custos relacionados coas emisións de gases de efecto invernadoiro 
repercutidos nos prezos da electricidade, procedentes de calquera outra Administración 
pública ou da Unión Europea.

4. Segundo se establece no punto 3.5.5.2 das «Directrices sobre axudas estatais en 
materia de protección do ambiente e da enerxía 2014-2020», as axudas poderán 
concederse simultaneamente no marco de varios réximes de axuda ou acumulárense con 
axudas ad hoc sempre que a cantidade total das axudas estatais para unha actividade ou 
proxecto non supere os límites máximos fixados nas mesmas directrices.
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Artigo 20. Determinación dos custos subvencionables e intensidade máxima da axuda.

1. Os custos subvencionables dos sectores e subsectores enumerados no anexo, no 
ano t en curso da convocatoria, determinaranse tomando da facturación anual por cargos 
correspondente ao ano anterior n a contía da parte correspondente ao financiamento de 
apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, á coxeración de alta eficiencia 
ou ao extracusto dos territorios non peninsulares correspondentes aos consumos 
destinados a actividades nos sectores enumerados no anexo que se fixase para ese ano 
por orde da persoa titular do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

2. O importe máximo da axuda (Amaxt), en euros, por punto de subministración ou 
instalación, para o ano t, pola fabricación de produtos dos sectores e subsectores 
enumerados no anexo, calcularase, en cada caso, e para cada tipo de axuda, de acordo 
coa seguinte fórmula:

Amaxt = Ai x CSubn

Onde:

– CSubn: é o custo subvencionable no ano n, expresado en euros, por punto de 
subministración ou instalación, da parte correspondente ao financiamento de apoio para a 
electricidade procedente de fontes renovables, á coxeración de alta eficiencia ou ao 
extracusto dos territorios non peninsulares incluída nos cargos do ano anterior n 
correspondentes aos consumos destinados a actividades nos sectores enumerados no 
anexo, calculado de acordo co número 1.

– Ai: a intensidade da axuda que non poderá superar o 85 por cento dos custos 
subvencionables para cada tipo de axuda, ao financiamento de apoio para a electricidade 
procedente de fontes renovables, á coxeración de alta eficiencia ou ao extracusto dos 
territorios non peninsulares, nos cales se incorreu no ano n para os consumidores 
electrointensivos correspondentes aos consumos destinados a actividades nos sectores 
enumerados no anexo.

3. Se unha instalación fabrica produtos dos sectores ou subsectores subvencionables 
enumerados no anexo e produtos non subvencionables, o importe máximo da axuda que 
se poderá aboar para cada tipo de axuda, ao financiamento de apoio para a electricidade 
procedente de fontes renovables, á coxeración de alta eficiencia ou ao extracusto dos 
territorios non peninsulares calcularase unicamente sobre a base dos produtos 
subvencionables.

Artigo 21. Determinación das axudas concedidas.

O importe da axuda concedida que se poderá aboar (ACt), en euros, por punto de 
subministración ou instalación, para o ano t, para cada tipo de axuda, ao financiamento de 
apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, á coxeración de alta eficiencia 
ou ao extracusto dos territorios non peninsulares, pola fabricación de produtos dos 
sectores e subsectores enumerados no anexo, calcularase de acordo coa seguinte 
fórmula:

ACt = [Amaxt / Σ (Amaxt)] x Pt

Onde:

– Amaxt: importe máximo da axuda, en euros, por cada instalación ou punto de 
subministración para o ano t, para os sectores e subsectores enumerados no anexo.

– Σ [Amaxt]: sumatorio de todos os importes máximos de axudas, en euros, por cada 
instalación ou punto de subministración para o ano t, para os sectores e subsectores 
enumerados no anexo.
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– Pt: importe total consignado na Lei de orzamentos xerais do Estado do ano t, 
destinado á compensación ás industrias electrointensivas pola parte correspondente ao 
financiamento de apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, á coxeración 
de alta eficiencia ou ao extracusto dos territorios non peninsulares. Se Pt for superior a 
Σ(Amaxt), Pt tomará o valor máximo do total das axudas de cada tipo Σ(Amaxt).

CAPÍTULO II

Procedemento de xestión das axudas

Artigo 22. Órganos competentes para convocar, instruír e resolver o procedemento de 
concesión e órgano responsable do seguimento das axudas.

1. O órgano competente para convocar as axudas reguladas neste título é a persoa 
titular do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, que será tamén para a súa 
resolución.

2. O órgano competente para ordenar e instruír o procedemento de concesión das 
axudas será a Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

3. Para efectos do previsto no artigo 88.3 do regulamento da Lei xeral de subvencións, 
o órgano encargado do seguimento das axudas concedidas será o Ministerio de Industria, 
Comercio e Turismo, a través da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana 
Empresa.

Artigo 23. Convocatorias de axudas e inicio do procedemento.

1. As axudas articularanse a través de convocatorias anuais. Estas convocatorias 
poderanse realizar separadamente para cada tipo de axuda, ao financiamento de apoio 
para a electricidade procedente de fontes renovables, á coxeración de alta eficiencia ou ao 
extracusto dos territorios non peninsulares, o ben para todas elas na mesma convocatoria.

2. O procedemento para a concesión destas axudas iniciarase de oficio mediante 
convocatoria aprobada polo órgano competente.

3. A convocatoria deberá publicarse na Base de datos nacional de subvencións e un 
extracto dela no «Boletín Oficial del Estado», de acordo co procedemento establecido no 
artigo 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Artigo 24. Tramitación electrónica.

1. De acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os 
solicitantes estarán obrigados a relacionárense a través de medios electrónicos coas 
administracións públicas para a realización de todos os trámites do procedemento, de 
xeito que as solicitudes, comunicacións e demais documentación exixible relativa aos 
proxectos que concorran a estas axudas serán presentadas na sede electrónica do 
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

2. O solicitante poderá acceder, co certificado con que presentou a solicitude, á sede 
electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, onde poderá consultar os 
documentos presentados. Así mesmo, o solicitante recibirá todas as comunicacións e 
notificacións da tramitación do expediente electrónico a través desa sede electrónica, de 
acordo co previsto no artigo 41.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Nesta mesma sede 
electrónica, os interesados, debidamente identificados, poderán consultar os actos do 
procedemento que lles sexan notificados e efectuar a presentación da documentación 
adicional que puider ser requirida polo órgano actuante.

3. A publicación das propostas de resolución, así como a publicación das resolucións 
de rexeitamento, de concesión e as súas posibles modificacións e demais actos do 
procedemento, terá lugar na sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo (https://sede.servizosmin.gob.es) e producirá todos os efectos da notificación 
segundo o disposto no artigo 45.1.b da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
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4. Naqueles casos en que tiver lugar un procedemento de reintegro, as notificacións 
relacionadas con ese procedemento realizaranse de forma electrónica mediante a 
comparecencia na sede electrónica, nos termos establecidos no artigo 43 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro.

5. Os formularios, as declaracións responsables e os demais documentos 
electrónicos que deben cubrir nas diferentes fases do procedemento estarán dispoñibles 
no mencionado portal de axudas e deberán ser obrigatoriamente utilizados cando proceda.

6. Naquelas fases do procedemento en que, en prol da simplificación administrativa, 
se permita a presentación de declaracións responsables en lugar de determinada 
documentación, tales declaracións deberán presentarse en formato electrónico asinado 
electronicamente polo declarante, nos termos previstos no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 
de outubro.

7. Os solicitantes non estarán obrigados a presentar os documentos que fosen 
achegados anteriormente polo interesado a calquera Administración, de conformidade co 
previsto polo artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberase indicar no cuestionario 
de solicitude o número do expediente que lle foi comunicado naquela ocasión, sempre e 
cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que 
correspondan. Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano 
competente requiriralle ao solicitante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación 
por outros medios dos requisitos a que se refire o documento.

Artigo 25. Representación.

1. As persoas físicas que realicen a sinatura, ou a presentación electrónica de 
documentos en representación das entidades solicitantes ou beneficiarias das axudas, 
deberán ter a representación necesaria para cada actuación, nos termos establecidos no 
artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

2. A persoa asinante da solicitude de axuda deberá acreditar que, no momento da 
presentación da solicitude, ten representación suficiente para o acto. O incumprimento 
desta obriga, de non emendarse, dará lugar a que se dea por desistida na súa solicitude, 
de acordo co establecido no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Da obriga de acreditar representación suficiente estarán exentas as entidades inscritas 
no Rexistro de Entidades que Solicitan Axudas do Ministerio, habilitado na sede electrónica 
do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, sempre que a persoa asinante da solicitude 
estea acreditada nese rexistro como persoa representante da entidade. Igualmente 
estarán exentas de acreditar a representación as persoas en quen concorran as 
circunstancias previstas no artigo 24.7.

3. O órgano instrutor poderá requirirlles en calquera momento ás persoas asinantes 
das distintas documentacións que presenten a acreditación da representación que posúen. 
A falta de representación suficiente determinará que o documento en cuestión se teña por 
non presentado, cos efectos que diso deriven para a continuación do procedemento.

4. Cando a persoa asinante sexa a persoa titular do órgano de representación da 
entidade recoñecido nos seus estatutos, poderá acreditar a representación achegando 
unha copia electrónica deses estatutos e unha declaración responsable asinada 
electronicamente polo secretario da entidade na cal se identifique o titular do órgano de 
representación. Cando o nomeamento sexa público, poderá presentarse unha copia 
electrónica da publicación do nomeamento no diario oficial, en lugar da declaración 
responsable.

Artigo 26. Prazo de presentación de solicitudes.

1. O prazo de presentación de solicitudes e da correspondente documentación será 
de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da 
convocatoria no «Boletín Oficial del Estado», salvo que esta pospoña os seus efectos a 
unha data posterior.
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2. A presentación das solicitudes fóra do prazo establecido dará lugar á súa 
inadmisión.

Artigo 27. Formalización e presentación de solicitudes.

1. As solicitudes das axudas e o resto de documentación que deben presentar 
seguirán o modelo establecido na correspondente convocatoria. Os respectivos modelos 
estarán dispoñibles, desde a publicación da convocatoria, no portal de axudas aloxado na 
sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, onde se disporán os 
medios electrónicos de axuda necesarios.

2. A documentación que deben presentar consta dos seguintes elementos:

a) Cuestionario electrónico de solicitude: ficheiro xerado desde os medios 
electrónicos especificados na convocatoria correspondente que incluirá, entre outros, o 
nome do solicitante, NIF, razón social, CIF e instalación para a cal se solicita a axuda, así 
como o sector en que opera, o código CNAE correspondente, e tamén o importe da parte 
da facturación anual por cargos, correspondentes ao ano anterior n, correspondente ao 
financiamento de apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, ao 
financiamento de apoio para a electricidade procedente da coxeración de alta eficiencia ou 
ao extracusto dos territorios non peninsulares, dependendo dos tipos de axuda que inclúa 
a convocatoria polos consumos destinados a actividades nos sectores enumerados no 
anexo, e a declaración responsable sobre a veracidade dos datos achegados.

b) Acreditación válida do poder da persoa asinante da solicitude.
c) Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, 

na forma prevista no número 4 deste artigo.
d) Declaración responsable de non ter débedas por reintegro de axudas ou préstamos 

coa Administración, nin estar suxeita a unha orde de recuperación pendente logo dunha 
decisión previa da Comisión Europea que declarase unha axuda ilegal e incompatible co 
mercado interior.

e) Declaración responsable de estar ao día do pagamento das obrigas de reembolso 
de calquera outro préstamo ou anticipo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos 
xerais do Estado.

f) Declaración responsable de non estar incurso nas restantes prohibicións a que se 
refire o artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, en cumprimento do establecido 
nos artigos 26 e 27 do regulamento da Lei xeral de subvencións.

g) Declaración responsable da empresa de estar validamente constituída.
h) A convocatoria poderá exixir, se así se considera, un informe verificado por unha 

entidade debidamente acreditada que certifique a parte dos consumos destinados a 
actividades nos sectores enumerados no anexo correspondente ao ano anterior n.

3. Os interesados presentarán a solicitude de axuda e o resto da documentación na 
sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, con sinatura electrónica 
da persoa que teña poder suficiente.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización do solicitante para que o 
órgano concedente obteña de forma directa a acreditación das circunstancias previstas 
nos artigos 18 e 19 do regulamento da Lei xeral de subvencións, aprobado polo Real 
decreto 887/2006, do 21 de xullo, a través de certificados telemáticos; neste caso, o 
solicitante non deberá presentar a correspondente certificación.

No entanto, o solicitante poderá denegar expresamente o consentimento; daquela 
deberá presentar a certificación nos termos previstos no artigo 22 do citado regulamento.

5. Se a documentación achegada non reunir os requisitos exixidos, requirirase o 
interesado para que, no prazo de dez días hábiles, desde o seguinte ao da notificación do 
requirimento, emende a falta ou xunte os documentos preceptivos, con advertencia de 
que, se non o fixer, se dará por desistido da súa solicitude, de acordo co establecido no 
artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
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Artigo 28. Comisión de Avaliación.

1. A Comisión de Avaliación das solicitudes admitidas emitirá informe no cal se 
concrete o resultado da avaliación efectuada, segundo o establecido no artigo 24.4 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro.

2. Esta comisión de avaliación estará presidida pola persoa titular da Dirección Xeral 
de Industria e da Pequena e Mediana Empresa. A súa composición completarase coas 
seguintes vogalías:

a) A persoa titular da Subdirección Xeral de Políticas Sectoriais Industriais e a persoa 
titular da Subdirección Xeral de Áreas e Programas Industriais da Dirección Xeral de 
Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

b) Unha persoa representante que ocupe un posto con rango de, polo menos, 
subdirección xeral ou asimilada, por cada un dos seguintes órganos:

1) A Subsecretaría do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.
2) A Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa do Ministerio de 

Industria, Comercio e Turismo.
3) A Secretaría de Estado de Enerxía do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o 

Reto Demográfico.
4) A Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa do Ministerio de Asuntos 

Económicos e Transformación Dixital.

c) A persoa representante das comunidades autónomas a quen no momento da 
avaliación das solicitudes lle corresponda a representación do resto das comunidades 
autónomas conforme o establecido nos acordos entre a Administración xeral do Estado e 
as comunidades autónomas para o seguimento dos asuntos europeos na área de 
ambiente.

d) Na Secretaría da Comisión de Avaliación actuará, con voz pero sen voto, un 
funcionario da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa designado 
pola persoa titular desa dirección xeral.

3. O réxime xurídico da Comisión de Avaliación será o establecido na sección 3.ª do 
capítulo II do título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro.

4. A Comisión de Avaliación contará para o seu funcionamento cos medios persoais 
e materiais existentes na Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Artigo 29. Instrución do procedemento.

1. O órgano instrutor realizará, de oficio, cantas actuacións considere necesarias 
para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se 
debe formular a proposta de resolución, de acordo co establecido no artigo 24 da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro.

2. O órgano instrutor do procedemento procederá á admisión das solicitudes que 
cumpran cos requisitos exixidos nos artigos 18 e 27.

3. O órgano instrutor dará traslado das solicitudes admitidas á Comisión de 
Avaliación, a cal procederá á avaliación e cuantificación das axudas aos solicitantes, de 
acordo co disposto nos artigos 20 e 21. Para iso, a Comisión de Avaliación poderá contar 
coa asistencia técnica que considere necesaria. Unha vez efectuadas a avaliación e a 
cuantificación das solicitudes, a Comisión de Avaliación elaborará o informe correspondente 
que enviará ao órgano instrutor.

4. O órgano instrutor, en vista do informe da Comisión de Avaliación e do 
correspondente expediente, formulará a proposta de resolución provisional debidamente 
motivada, segundo o establecido no artigo 24.4 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, que 
constará da relación das solicitudes aceptadas e da contía das axudas e da relación de 
solicitudes rexeitadas. Esta proposta será publicada na sede electrónica do Ministerio de 
Industria, Comercio e Turismo para os efectos de notificación a todos os interesados, e 
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concederase un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación, 
para presentar alegacións.

5. Unha vez transcorrido o devandito prazo, examinadas as alegacións aducidas, de 
ser o caso, polos interesados e logo da comprobación nese momento do requisito de 
estaren certificados como consumidores electrointensivos, o órgano instrutor realizará a 
proposta de resolución definitiva que deberá sinalar a relación de solicitantes para os cales 
se propón a concesión das axudas e a súa contía, e especificará a súa avaliación e os 
criterios de valoración seguidos.

6. De acordo co artigo 24.5 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, a proposta de 
resolución definitiva publicarase na sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio 
e Turismo, para que, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa 
notificación, os interesados que fosen propostos como beneficiarios comuniquen a súa 
aceptación e acrediten o cumprimento das condicións seguintes:

a) Cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
b) Non ter débedas por reembolso de axudas coa Administración.
c) Estar ao día do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo 

ou anticipo concedidos anteriormente con cargo aos orzamentos xerais do Estado.
d) Non estar incurso en ningunha das prohibicións a que se refire o artigo 13.2 da Lei 

38/2003, do 17 de novembro.
e) Declaración responsable de axudas obtidas ou que se solicitasen para os mesmos 

custos elixibles a institucións nacionais ou comunitarias. Esta declaración deberá ser 
actualizada en calquera momento do procedemento e a súa obtención comunicada ao 
órgano instrutor, para os efectos do cumprimento do disposto no artigo 19.3.

A acreditación do cumprimento das condicións a que fan referencia as alíneas b), c) e 
d) anteriores poderase substituír por unha declaración responsable do solicitante.

7. Enténdese que desisten da súa solicitude aquelas empresas que non comunicasen 
a aceptación expresa, así como aquelas que non presentasen a declaración responsable 
ou non acrediten o cumprimento das condicións exixidas nese prazo de dez días hábiles 
segundo o previsto no número 6 deste artigo.

Se o cumprimento destas condicións xa lle constase ao órgano instrutor, non habería 
que acreditalas de novo.

8. As propostas de resolución provisional e definitiva non crean ningún dereito a favor 
do beneficiario proposto fronte á Administración mentres non se lle notifique a resolución 
de concesión.

Artigo 30. Resolución.

1. Unha vez aprobada a proposta de resolución definitiva, o órgano competente 
resolverá o procedemento.

2. De acordo co artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, a resolución ditada no 
procedemento publicarase a través da sede electrónica do Ministerio de Industria, 
Comercio e Turismo.

3. A resolución, que será motivada, pon fin á vía administrativa e será publicada na 
sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, no prazo máximo de seis 
meses contados desde a publicación do extracto da convocatoria no «Boletín Oficial del 
Estado», salvo que esta pospoña os seus efectos para unha data posterior. O vencemento 
do prazo sen que se ditase e notificase resolución expresa lexitima os interesados para 
entender rexeitada a solicitude de concesión da axuda, conforme o establecido no 
artigo 25.5 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Artigo 31. Recursos.

1. Contra a resolución do procedemento poderase recorrer potestativamente en 
reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da data da súa notificación 
ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto no artigo 124 da Lei 39/2015, 
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do 1 de outubro. Sen prexuízo do anterior, contra a devandita resolución, no prazo de dous 
meses contados desde o día seguinte ao da data da súa notificación, cabe interpor recurso 
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia 
Nacional.

2. A interposición do recurso de reposición realizarase de forma electrónica na sede 
electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Artigo 32. Financiamento.

As axudas destinadas a compensar parte dos cargos ás empresas de carácter 
electrointensivo, conforme o obxecto do presente título, concederanse con cargo aos 
créditos orzamentarios da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa 
existentes en cada exercicio orzamentario e estarán condicionadas a que exista 
dispoñibilidade orzamentaria.

As contías correspondentes aos orzamentos xerais do Estado de cada un dos anos en 
curso destinaranse a compensar os custos imputables ao financiamento de apoio citados 
correspondentes ao ano anterior.

Artigo 33. Garantías e pagamento.

1. Con carácter previo ao pagamento da axuda, poderáselle exixir ao beneficiario a 
constitución de garantía, de acordo co establecido no artigo 54 do regulamento da Lei 
xeral de subvencións.

O importe da garantía, o prazo para a súa achega e a forma de cancelación 
determinaranse, de ser o caso, na correspondente convocatoria de axudas.

2. Ordenarase o pagamento das axudas, unha vez ditada a resolución de concesión 
e sempre que o réxime de concesión fose autorizado pola Comisión Europea.

Artigo 34. Publicidade.

1. A publicidade das axudas concedidas levarase a cabo segundo o disposto no 
artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no artigo 30 do regulamento da Lei xeral 
de subvencións.

2. Nas publicacións, actividades de difusión, páxinas web e outros medios da 
instalación subvencionada deberá mencionarse o Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo como entidade financiadora.

Artigo 35. Comprobación e control.

O beneficiario estará sometido ás actuacións de comprobación que determine, de ser 
o caso, o órgano concedente das subvencións, así como ao control financeiro da 
Intervención Xeral do Estado, ao control fiscalizador do Tribunal de Contas e a calquera 
outra normativa aplicable.

Artigo 36. Reintegros e incumprimentos.

1. Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a exixencia dos xuros de 
demora desde o momento do pagamento da subvención, nos casos e nos termos previstos 
polo artigo 37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

2. O incumprimento dos requisitos establecidos neste título, especificamente o 
disposto nos puntos anteriores, na orde de convocatoria e nas demais normas aplicables, 
dará lugar, mediante o procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou 
parcialmente as axudas percibidas e os xuros de demora correspondentes, conforme o 
disposto no capítulo I do título II da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no título III do 
regulamento da Lei xeral de subvencións.
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3. En todo caso, o reintegro será da totalidade da axuda percibida máis os xuros de 
demora nos seguintes casos:

a) O falseamento, a inexactitude ou a omisión nos datos subministrados polo 
beneficiario que servisen de base para a concesión.

b) A resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación de 
calquera aspecto contido na documentación que achegue o beneficiario.

c) O incumprimento das obrigas relativas ao mantemento da actividade produtiva a 
que se refire o artigo 5 do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro.

d) O incumprimento do consumidor electrointensivo dos deberes e obrigas que 
deriven dos contratos a medio e longo prazo, subscritos entre consumidores 
electrointensivos e oferentes de enerxía eléctrica cuxa cobertura de riscos derivados da 
adquisición de enerxía eléctrica se realice por conta do Estado, conforme establece o 
artigo 15.5 do Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño.

Artigo 37. Sancións.

Será de aplicación o previsto no título IV da Lei 38/2003, do 17 de novembro, de 
concorreren os supostos tipificados como infraccións administrativas en materia de 
subvencións e axudas públicas.

TÍTULO IV

Mecanismo de cobertura de riscos derivados da adquisición de enerxía eléctrica 
por consumidores electrointensivos a medio e longo prazo

Artigo 38. Obxecto e finalidade.

Constitúe o obxecto deste título o desenvolvemento do mecanismo de cobertura por 
conta do Estado, a través do axente xestor, que será desempeñado pola Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE), dos riscos derivados da 
adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo prazo por consumidores electrointensivos, 
de acordo co previsto no Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño.

Artigo 39. Modalidades de cobertura.

A cobertura dos riscos derivados da adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo 
prazo por consumidores electrointensivos poderá revestir a forma de seguro de crédito e 
de garantía.

As modalidades de seguro para estes riscos por conta do Estado e as súas condicións 
xerais serán obxecto de autorización por parte da Comisión de Riscos do Mercado 
Electrointensivo.

O axente xestor establecerá as condicións especiais e particulares que sexan 
necesarias para adecuar a cobertura ás características concretas de cada operación.

Artigo 40. Responsabilidade do Estado.

O axente xestor designado con carácter exclusivo xestionará como asegurador ou 
como garante, en nome propio e por conta do Estado, a cobertura dos riscos que sexan 
asumidos por este, sobre calquera dos riscos de insolvencia de feito ou de dereito no 
marco dos contratos que subscriban os consumidores electrointensivos para a adquisición 
de enerxía eléctrica a medio e longo prazo.

O Estado, a través do Fergei, asumirá os resultados da cobertura dos riscos derivados 
da contratación de adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo prazo por consumidores 
electrointensivos, conforme as estipulacións xerais que se establezan en cada modalidade 
de cobertura e no correspondente contrato de cobertura, de acordo co establecido no 
artigo 12.4 do Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño.
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Na formalización do contrato de cobertura, o axente xestor fará constar que actúa por 
conta do Estado.

Artigo 41. Exclusión xeral de responsabilidade indemnizatoria. Exclusión do risco legal e 
documental.

Nos contratos de seguro, o axente xestor non asume o risco legal da operación nin da 
documentación subscrita polo asegurado.

Na súa condición de asegurador, o axente xestor quedará eximido da obriga de indemnizar 
no caso de que: (i) as perdas producidas se deban directa ou indirectamente a unha acción ou 
omisión do propio asegurado; ou (ii) se instrumentase ou documentase incorrectamente o 
crédito, os seus medios de pagamento ou as súas garantías, e se determine a falta de validez 
ou a súa inexixibilidade, de xeito que quedará eximido da obriga de indemnizar no caso de que 
as perdas producidas se deban directa ou indirectamente a unha acción ou omisión do propio 
asegurado, na cal se acredite a falta de validez ou inexixibilidade do crédito derivada da súa 
instrumentación, ou a dos seus medios de pagamento ou garantías.

Artigo 42. Obriga de confidencialidade.

1. O axente xestor deberá gardar a máis estrita confidencialidade sobre a información 
que lle sexa subministrada polos asegurados, solicitantes do seguro e por aqueloutras 
entidades implicadas no estudo dunha operación susceptible de cobertura.

2. Enténdese como información confidencial aquela que lle sexa subministrada ao 
axente xestor sempre que esta non for de dominio público ou previamente coñecida polo 
axente xestor.

3. O axente xestor obrígase respecto da información confidencial: (a) a non publicala 
ou divulgala, directa ou indirectamente; (b) a adoptar as medidas adecuadas de protección 
desta, de igual xeito en que protexa a súa propia información confidencial; (c) a non 
subministrala a terceiras partes distintas: (i) da Comisión de Riscos do Mercado 
Electrointensivo; (ii) do Tribunal de Contas; (iii) de calquera outra autoridade gobernamental 
ou entidade administrativa en cumprimento das obrigas de información a que se encontra 
sometido o axente xestor; ou (iv) de calquera autoridade xudicial ou administrativa 
competente que lle requira a información confidencial ao axente xestor.

Artigo 43. Indemnización e subrogación nos créditos indemnizados.

1. O pagamento da indemnización efectuarase nos prazos previstos no contrato de 
cobertura, sempre que se cumprisen as condicións alí previstas e se acredite, durante a 
correspondente tramitación do sinistro, a existencia dun dereito lexítimo á indemnización.

2. A indemnización efectuarase con carácter provisional e por conta da súa liquidación 
definitiva.

3. Sen prexuízo dun eventual reaxuste posterior ao elevar a indemnización a 
definitiva, o pagamento da indemnización provisional ao asegurado ou beneficiario 
producirá a subrogación automática do axente xestor nos dereitos económicos do crédito 
indemnizado, incluídos os xuros, as garantías e calquera outro dereito derivado del, que 
exercerá os dereitos que ao Estado correspondan sobre o crédito.

4. Co aboamento da indemnización, o axente xestor devirá representante do 
asegurado na cota non amparada polo seguro. Os convenios que en uso da representación 
que precede subscriba o axente xestor serán plenamente opoñibles aos seus asegurados 
e vinculantes para estes últimos pola totalidade dos créditos incluídos en tales convenios, 
sen prexuízo da titularidade dominical dos asegurados sobre a porcentaxe do crédito non 
asegurado, nin do dereito destes últimos a percibir as indemnizacións que procedan nos 
termos do contrato de seguro subscrito.

5. A liquidación definitiva producirase unha vez se esgotaren todas as xestións de 
recobramento ou resarcimento, unha vez se determinar legalmente a insolvencia definitiva 
do debedor, ou se o axente xestor acordar que o crédito resulta incobrable.
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6. Adicionalmente ao disposto no número anterior, unha vez efectuada a 
indemnización, o axente xestor poderá optar por subrogarse formalmente na titularidade 
do crédito indemnizado en calquera momento.

7. En todo caso, o axente xestor posuirá a dirección das xestións de cobramento e 
do procedemento e o asegurado deberá seguir cantas instrucións lle dea o asegurador ao 
respecto.

Artigo 44. Procedemento de elaboración, formulación e aprobación de contas do Fondo 
de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas e da contabilidade do 
axente xestor por conta do Estado.

1. A contabilidade das operacións do Fergei e a preparación das súas contas anuais 
corresponde ao Consorcio de Compensación de Seguros (en diante, Consorcio) como 
entidade xestora e administradora súa, e a súa formulación e aprobación, á Comisión de 
Riscos do Mercado Electrointensivo por proposta da súa presidencia.

2. A rendición das contas anuais do Fergei realizarase de acordo co previsto nos 
artigos 137 e 139 bis da Lei 47/2003, do 26 de novembro.

3. O axente xestor deberá presentar á entidade xestora e administradora do fondo os 
resultados de todas as operacións relativas aos riscos derivados de consumidores 
electrointensivos que o axente xestor subscriba por conta do Estado e os estados 
contables agregados, na forma, co alcance e coa periodicidade que se establezan para a 
incorporación á contabilidade do Fergei. Así mesmo, deberá achegar a información 
adicional que aquela requira para a preparación das contas anuais do Fergei.

4. O axente xestor deberá rexistrar as operacións que subscriba relativas aos riscos 
derivados de consumidores electrointensivos nunha contabilidade separada e 
independente da contabilidade utilizada para calquera outra actividade que realice por 
conta propia ou por conta do Estado. Esta contabilidade deberase elaborar de acordo coas 
normas e cos criterios contables previstos no Plan de contabilidade das entidades 
aseguradoras.

Artigo 45. Supervisión da xestión da cobertura por conta do Estado dos riscos derivados 
da contratación de adquisición de enerxía eléctrica, a medio e longo prazo, por 
consumidores electrointensivos.

1. A Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo será o órgano de control, 
seguimento e participación da Administración xeral do Estado na xestión que realice o 
axente xestor na súa actividade para a cobertura por conta do Estado dos riscos derivados 
da adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo prazo por consumidores 
electrointensivos. Para tales efectos, actuará como órgano de relación e coordinación 
entre a Administración xeral do Estado e o axente xestor.

2. A Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo estará formada por un máximo 
de doce vogalías, por persoas que ocupen un posto con rango de, polo menos, 
subdirección xeral ou asimilado, que pertencerán aos seguintes órganos:

a) Un á Secretaría de Estado de Comercio.
b) Dous á Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.
c) Tres á Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.
d) Un á Dirección Xeral de Política Económica.
e) Un ao Consorcio de Compensación de Seguros.
f) Un ao Ministerio de Facenda.
g) Tres á Secretaría de Estado de Enerxía do Ministerio para a Transición Ecolóxica 

e o Reto Demográfico.

3. Ocupará a presidencia da Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo a 
persoa titular da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.
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Actuará como secretario da Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo un 
funcionario destinado no Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, que será designado 
pola Comisión por proposta da Presidencia e que actuará con voz pero sen voto.

4. A Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo reunirase coa periodicidade e 
na forma que ela estableza atendendo ás necesidades das operacións que sexan 
propostas polos servizos do axente xestor. Será convocada pola súa presidencia, por 
decisión propia ou por solicitude da presidencia do axente xestor.

5. A Presidencia da Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo, en atención ás 
materias que se van tratar nas reunións, requirirá, por propia iniciativa ou por solicitude da 
presidencia do axente xestor, a asistencia do persoal dos servizos do axente xestor que, 
polos seus coñecementos técnicos, se considere procedente. En todo caso, ás reunións 
deberá asistir de forma permanente a presidencia do axente xestor, ou a persoa en quen 
delegue, así como o persoal do axente xestor que sexa necesario para a análise das 
operacións. As persoas representantes do axente xestor asistirán ás reunións da Comisión 
de Riscos do Mercado Electrointensivo con voz pero sen voto. Igualmente, a Presidencia 
da Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo poderá convidar expertos 
independentes a participar nas reunións cando a natureza dos asuntos que se van tratar 
así o aconselle.

Artigo 46. Funcións da Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo.

Corresponderán á Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo as seguintes 
funcións:

a) O control e seguimento da xestión que realice o axente xestor nas operacións de 
cobertura de riscos derivados da adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo prazo 
por consumidores electrointensivos que asuma por conta do Estado.

b) Decidir sobre as propostas en materia de cobertura de riscos derivados da 
adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo prazo por consumidores electrointensivos 
e respecto da xestión deles que realice o axente xestor.

c) Tomar decisións sobre reestruturación ou refinanciamento de créditos asegurados, 
incluídas aquelas que impliquen quitacións, remisións e/ou aprazamentos de débeda; 
poderá delegar de forma xenérica no axente xestor a toma desas decisións ata un límite 
concreto por operación ou límite global que considere en cada momento a Comisión.

d) Aprobar as tarifas que se apliquen ás operacións aseguradas.
e) Autorizar as modalidades de cobertura, ben na forma de póliza de seguro ou ben 

de garantía, en virtude das cales se dará cobertura aos riscos derivados da adquisición de 
enerxía eléctrica a medio e longo prazo por consumidores electrointensivos por conta do 
Estado, así como as condicións xerais das pólizas de seguro das modalidades que se 
autoricen.

f) Aprobar, dentro dos límites que se establezan, o nivel de atribucións que se lle 
autorice ao axente xestor, así como a supervisión que exercerá a Comisión de Riscos do 
Mercado Electrointensivo, en relación coas tarefas necesarias para a xestión dos riscos 
derivados de consumidores electrointensivos, por conta do Estado, durante toda a duración 
deles.

g) Solicitarlle ao axente xestor que recade e achegue a información necesaria para 
valorar os riscos que asume o Estado en relación con este mercado, e controlar a xestión 
eficiente por parte daquel.

h) Determinar a información económico-financeira que de xeito específico ou 
periódico deba ser remitida ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo sobre a 
actividade de CESCE como axente xestor da cobertura de riscos por conta do Estado dos 
riscos derivados da contratación de adquisición de enerxía eléctrica, a medio e longo 
prazo, por consumidores electrointensivos.

i) En xeral, exercer as competencias relacionadas coas decisións sobre xestión 
destes riscos por conta do Estado que non estean legalmente atribuídas a outro órgano da 
Administración xeral do Estado e que non sexan propias do axente xestor.
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j) Colaborar co axente xestor para asegurar que este pode adquirir e destinar os 
medios materiais e humanos adecuados á xestión das coberturas por conta do Estado dos 
riscos derivados da contratación de adquisición de enerxía eléctrica, a medio e longo 
prazo, por consumidores electrointensivos, así como instruír o axente xestor para que 
tome as medidas oportunas para asegurar unha xestión correcta e maximizar a súa 
produtividade.

k) Valorar as operacións de titulización ou de calquera outra índole destinadas á 
diminución do risco contraído ou á mellora na rendibilidade ou calidade da carteira de risco 
xestionada polo axente xestor en relación con estas coberturas.

l) Calquera outra que se lle atribúa legal ou regulamentariamente.

Artigo 47. Convenio.

De conformidade co artigo 15.3 do Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, o axente 
xestor subscribirá coa persoa titular do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo un 
convenio onde se establezan os dereitos, as obrigas e tarefas que debe desenvolver o 
axente xestor.

O convenio detallará os termos e as condicións para o exercicio das funcións para as 
que se habilita o axente xestor, entre os cales necesariamente figurarán os seguintes:

a) O sometemento ás instrucións recibidas da Comisión de Riscos do Mercado 
Electrointensivo e a colaboración con esta no cumprimento das funcións que ten atribuídas.

b) O réxime de responsabilidade derivado do incumprimento das instrucións 
recibidas, incluídas as causas de resolución do convenio.

c) O compromiso de separación estrita entre as operacións de cobertura de risco de 
crédito por conta propia e por conta do Estado, así como da actividade por conta do 
Estado de cobertura dos riscos da internacionalización.

d) A obriga do axente xestor de informar o Estado, por iniciativa do Ministerio de 
Industria, Comercio e Turismo ou da Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo, e 
de facilitar, coa periodicidade que sexa acordada, canta información sexa requirida sobre 
os riscos derivados da adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo prazo por 
consumidores electrointensivos asumidos por conta do Estado.

e) A retribución ao axente xestor pola xestión, administración e control da cobertura 
dos riscos derivados da adquisición de enerxía eléctrica a medio e longo prazo por 
consumidores electrointensivos que se asumen por conta do Estado.

f) Calquera outra disposición que se entenda necesaria para a mellor prestación de 
servizos do axente xestor.

Artigo 48. Retribución do axente xestor.

De conformidade co previsto no artigo 15.8 do Real decreto lei 24/2020, do 26 de 
xuño, e na alínea e) do artigo 47 do presente real decreto, o axente xestor percibirá unha 
retribución polos servizos de xestión, administración e control dos riscos que se asumen 
por conta do Estado.

Esta retribución estipularana entre as partes respectando as directrices establecidas 
pola Unión Europea e atendendo, entre outros criterios, aos custos de xestión e ás 
prácticas equivalentes do mercado asegurador, compatibles co mercado interior. A 
devandita remuneración non poderá superar o 20 por cento das primas netas e calcularase 
como o resultado da agregación dos seguintes compoñentes:

1. Un importe neto de impostos indirectos, anulacións e extornos, resultante dunha 
porcentaxe do 15 por cento que se deducirá do importe das primas efectivamente 
percibidas que se deban aboar en cada operación. Este importe será percibido polo axente 
xestor dos tomadores das pólizas, ou dos beneficiarios das garantías emitidas por conta 
do Estado, sen que a Administración xeral do Estado asuma ningunha obriga respecto da 
súa efectiva percepción.
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2. Un tramo variable, ligado ao resultado para o Fergei das operacións de 
aseguramento ou garantía, aprobadas pola Comisión de Riscos do Mercado 
Electrointensivo e xestionadas polo axente xestor, dun importe neto de impostos indirectos, 
anulacións e extornos resultante de incrementar ou deducir a remuneración ata un 5 por 
cento do importe das primas efectivamente percibidas.

Corresponderá á Comisión de Riscos do Mercado Electrointensivo a verificación anual 
do desempeño do axente xestor atendendo aos resultados das coberturas e ao seu 
impacto no Fergei.

A porcentaxe de retribución variable que se aplicará no exercicio será a suma das que 
se recoñezan en aplicación de cada un dos criterios anteriores.

O axente xestor reterá e deducirá a retribución que lle corresponde e transferirá á 
conta bancaria titularidade do Fergei o importe restante das cantidades efectivamente 
percibidas en concepto de primas dos tomadores do seguro ou dos beneficiarios das 
coberturas.

A retribución pactada será obxecto de revisión aos tres anos da emisión da primeira 
cobertura por parte do axente xestor co fin de establecer, conforme a experiencia adquirida 
e o resto de criterios de ponderación, a súa suficiencia, para atender a administración, a 
xestión e o control dos riscos.

O axente xestor poderá repercutir nos solicitantes de coberturas e garantías, como 
requisito para levar a cabo a análise das solicitudes de cobertura, un importe en concepto 
de gastos de estudo. A determinación dese importe será aprobada pola Comisión de 
Riscos do Mercado Electrointensivo por proposta do axente xestor e os ingresos que 
perciba o axente xestor por este concepto serán transferidos ao Fergei como parte dos 
recursos xerados polo sistema.

Disposición adicional primeira. Compatibilidade coas normas de axudas do Estado.

A execución das medidas de apoio aos consumidores electrointensivos que se recollen 
no presente real decreto estará suxeita á dispoñibilidade orzamentaria, logo de autorización 
da Comisión Europea e de acordo coas normas reguladoras de axudas do Estado.

Disposición adicional segunda. Procedemento de exclusión do reintegro das axudas 
establecido no artigo 5 do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro.

1. Para efectos do disposto no artigo 5 do Real decreto lei 20/2018, do 7 de 
decembro, defínense os seguintes conceptos:

– «Capacidade produtiva» ou «capacidade de produción»: refírese a toda a actividade 
produtiva por todos os procesos ou produtos das instalacións industriais usadas. Poderase 
utilizar como referencia a media do nivel de actividade da instalación durante os últimos 
exercicios, estiver esta actividade ligada ou non, completa ou en parte, á axuda en cuestión 
concedida á instalación por algún dos mecanismos definidos.

– «Cadro de persoal»: refírese ao número total de traballadores que se encontren 
ocupados nas instalacións en toda a súa actividade produtiva, independentemente de que 
a súa actividade estea dirixida cara a procesos produtivos ou produtos que garden ou non 
relación coas axudas en cuestión concedidas á instalación por algúns dos mecanismos 
definidos.

– «Forma temporal»: en relación co punto 4 do artigo 5 do Real decreto lei 20/2018, 
do 7 de decembro, entenderase que unha empresa industrial reduciu a súa capacidade 
produtiva ou o seu cadro de persoal en máis dun 85 por cento de «forma temporal» 
durante o proceso de busca de novos investidores cando este non excede os 12 meses. 
Para estes efectos, antes dos 6 meses contados a partir da data en que se produza o 
incumprimento do requisito de mantemento da actividade produtiva ou do cadro de persoal, 
a empresa deberá acreditar o seu interese de vender mediante a presentación dun 
documento de venda posto á disposición dos investidores interesados ou dos documentos 
que acrediten a existencia dun proceso de solicitude de ofertas non vinculantes ou 
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similares. En caso contrario, poderán ditar as ordes de reintegro das subvencións os 
órganos pertinentes sen chegar a esgotar os 12 meses de prazo máximo.

Superados os 12 meses desde o inicio do incumprimento dos requisitos do mantemento 
da actividade produtiva ou do cadro de persoal e non recuperada a actividade, segundo se 
describe na definición de «Reinicio da actividade produtiva da instalación», considerarase 
que a redución é de carácter definitivo.

– «Proceso de busca de novos investidores»: é a busca dun comprador das 
instalacións industriais que vaia reiniciar a actividade produtiva, ou ben dun novo investidor 
que participe no capital da anterior empresa de forma que permita relanzar a actividade.

– «Reinicio da actividade produtiva da instalación»: considerarase que se reinicia a 
actividade na instalación cando esta sexa capaz de xerar, polo menos, o 50 por cento do 
nivel de emprego e produción anteriores. A nova actividade industrial non requirirá ser 
exactamente a que viña desenvolvendo a empresa con anterioridade, ben que terá que ser 
tamén unha actividade industrial, manufactureira, do mesmo sector industrial, como 
evolución, adaptación ou diversificación razoable tecnoloxicamente da anterior e das súas 
instalacións.

2. Condicións da exclusión do reintegro.

A anterior empresa, ou a nova adquirente que se subrogase en todas as obrigas e os 
dereitos da anterior, non terá que reintegrar ningunha das axudas recibidas de se reiniciar 
a actividade na instalación nos termos recollidos no punto anterior.

Esta exclusión do reintegro implica a exención de penalización económica e/ou 
exixencia de xuros de demora á empresa que puidesen derivar do tempo empregado no 
proceso de busca de novos investidores.

Así mesmo, esta exclusión de reintegro habilita a nova empresa ou a anterior con novo 
investidor a ser beneficiaria das axudas dalgún dos mecanismos definidos, sempre suxeito 
ao cumprimento do disposto no Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro.

A exclusión non exime a nova empresa ou os novos compradores ou investidores do 
cumprimento da obriga de manter os novos niveis de produción e de emprego –polo 
menos ao 50 por cento do nivel anterior– polo tempo restante ata completar os 3 anos 
posteriores á concesión inicial das axudas. En caso de incumprimento, exixirase o 
reintegro á nova empresa ou aos investidores que asumisen os dereitos e as obrigas da 
empresa orixinalmente receptora da subvención.

No caso de que a exclusión do reintegro finalmente non se producise, exixirase, con 
base no disposto no artigo 37.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, o xuro de demora 
correspondente desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se 
acorde a procedencia do reintegro mediante orde do órgano competente, ou ben a data en 
que o debedor ingrese o reintegro, se é anterior a esta.

Disposición adicional terceira. Compensación de custos indirectos por emisións de gases 
de efecto invernadoiro.

1. Sempre que exista dispoñibilidade orzamentaria, procederase á convocatoria de 
axudas destinadas a compensar os custos indirectos imputables ás emisións de gases de 
efecto invernadoiro repercutidas nos prezos da electricidade a instalacións pertencentes a 
sectores expostos a un risco significativo de fuga de carbono, de acordo co procedemento 
legalmente establecido.

2. Ata o 31 de decembro de 2020, o mecanismo de compensación de custos de 
emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro rexerase polo establecido no Real 
decreto 1055/2014, do 12 de decembro, polo que se crea un mecanismo de compensación 
de custos de emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro para empresas de 
determinados sectores e subsectores industriais que se consideran expostos a un risco 
significativo de «fuga de carbono» e se aproban as bases reguladoras da concesión das 
subvencións para os exercicios 2014 e 2015.
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Disposición adicional cuarta. Revisión de requisitos para poder optar á categoría de 
consumidor electrointensivo.

Transcorridos tres anos desde a entrada en vigor do presente real decreto, a Secretaría 
Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa efectuará unha avaliación do 
requisito para poder optar á categoría de consumidor electrointensivo de ter consumido 
nas horas correspondentes ao período tarifario val polo menos o 50 por cento da enerxía 
establecido no artigo 3.2.b). En función dos resultados obtidos sobre a súa aplicación nos 
diferentes sectores, o Goberno poderá modificar o presente real decreto e eliminar ou 
reducir este requisito.

Para estes efectos, os consumidores electrointensivos deberán remitir anualmente á 
Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa información sobre os seus 
datos enerxéticos, económicos, financeiros e de emprego de acordo co modelo que 
estableza.

Disposición adicional quinta. Información para a emisión do informe do operador do 
sistema, a verificación de requisitos e as obrigas de consumo.

Cara a facilitar a elaboración do operador do sistema, previsto no artigo 6.2.b).iii, a 
verificación do disposto no artigo 10, números 1 e 3, e o seguimento dos requisitos e das 
obrigas de consumo establecidos neste real decreto:

1. Os encargados da lectura deberán remitir ao concentrador principal, xestionado 
polo operador do sistema, as medidas horarias dos consumidores electrointensivos e dos 
consumidores que soliciten o inicio do proceso de certificación.

2. Así mesmo, os encargados de lectura deberán remitir ao concentrador principal de 
medidas, xestionado polo operador do sistema, a información da enerxía autoconsumida 
daqueles consumidores aos cales sexa de aplicación esta obriga. Para iso deberán dispor 
dos equipamentos de medida adicionais que permiten obter a medida do autoconsumo, en 
aplicación do artigo 12.2 do Real decreto 244/2019, do 5 de abril, polo que se regulan as 
condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica.

Disposición transitoria primeira. Período transitorio para a aplicación do mecanismo de 
compensación polo financiamento de apoio para a electricidade procedente de fontes 
renovables, coxeración de alta eficiencia e compensación do extracusto nos territorios 
non peninsulares.

Ata que o Goberno, mediante real decreto, aprobe os cargos de acordo coa 
metodoloxía prevista no artigo 16.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, os custos 
subvencionables que se regulan no artigo 20 deste real decreto, para a aplicación dos 
mecanismos de compensación aos consumidores electrointensivos polo financiamento de 
apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, coxeración de alta eficiencia 
e compensación do extracusto nos territorios non peninsulares, calcularanse a partir dos 
cargos implícitos que resulten da diferenza entre os prezos anuais das peaxes de acceso 
vixentes e os prezos das peaxes de acceso destinados a cubrir unicamente a retribución 
das actividades de transporte e distribución de enerxía eléctrica que resulten de aplicar no 
ano correspondente á compensación a metodoloxía recollida na Circular 3/2020, do 15 de 
xaneiro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a 
metodoloxía para o cálculo das peaxes de transporte e distribución de electricidade, para 
cada nivel de tensión tarifario da referida circular.

Durante este período, a acreditación por parte dos interesados a que fan referencia os 
artigos 6.2, 18.1.d) e 27.2.a), dos cargos aboados durante este período, entenderase referida 
ao aboamento das peaxes de acceso que estivesen en vigor para o ano anterior n.
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Disposición transitoria segunda. Período transitorio para o cumprimento das obrigas do 
consumidor electrointensivo no ámbito do consumo.

1. Os consumidores electrointensivos disporán dun prazo máximo de tres meses a 
partir da aprobación do procedemento a que se refire o artigo 10.1 para instalar os 
equipamentos, os sistemas e as comunicacións exixidos.

2. Unha vez instalados os referidos equipamentos, sistemas e comunicacións, o 
consumidor comunicarallo no prazo máximo de dous días ao operador do sistema. O 
operador do sistema disporá dun prazo de tres meses para verificar o cumprimento dos 
requisitos e, de ser o caso, emitir o informe a que se refire o artigo 6.

3. Durante este período, os consumidores poderán obter a certificación de 
consumidores electrointensivos condicionada ao cumprimento do disposto nos puntos 
anteriores. Así mesmo, durante este período quedarán exentos da obriga establecida no 
artigo 10. A partir do día 1 do mes seguinte á data en que se outorgue a certificación 
prevista no artigo 6.4, iniciarase o cómputo do prazo para o cumprimento de tal obriga.

4. Unha vez transcorrido o prazo máximo de tres meses sen que o consumidor 
instalase os equipamentos, sistemas e comunicacións requiridos, procederase á baixa 
automática da condición de consumidor electrointensivo desde a data en que lle foi 
outorgada a certificación, coas repercusións establecidas na normativa aplicable.

Disposición transitoria terceira. Instalación de equipamentos adicionais para a enerxía 
autoconsumida dos consumidores electrointensivos.

Os consumidores electrointensivos acollidos a unha das modalidades de 
subministración con autoconsumo deberán dispor dos equipamentos adicionais indicados 
no número 2 da disposición adicional cuarta antes de 6 meses logo da data de obtención 
da condición de consumidores electrointensivos. Ata este momento, os consumidores 
electrointensivos facilitaranlles, mediante declaración responsable, aos encargados da 
lectura a enerxía horaria autoconsumida.

Disposición derradeira primeira. Modificación do Regulamento de ordenación e 
supervisión de seguros privados, aprobado polo Real decreto 2486/1998, do 20 de 
novembro.

O Regulamento de ordenación e supervisión dos seguros privados, aprobado polo 
Real decreto 2486/1998, do 20 de novembro, queda modificado como segue:

Un. Engádese unha alínea k) ao artigo 29.2, co seguinte contido:

«k) De xestión dos riscos derivados da adquisición de enerxía eléctrica polos 
consumidores electrointensivos nos contratos a medio e longo prazo do título III do 
RD lei 24/2020, do 26 de xuño».

Dous. Engádese o artigo 48 ter coa seguinte redacción:

«Artigo 48 ter. Provisión de xestión de riscos derivados da adquisición de enerxía 
eléctrica por consumidores electrointensivos nos contratos a medio e longo 
prazo asegurados por conta do Estado.

1. O axente xestor da cobertura por conta do Estado dos riscos derivados da 
adquisición de enerxía eléctrica por consumidores electrointensivos nos contratos a 
medio e longo prazo deberá dotar a provisión para xestión dos riscos derivados da 
adquisición de enerxía eléctrica por consumidores electrointensivos nos contratos a 
medio e longo prazo asegurados por conta do Estado.

2. O importe desta provisión estará constituído pola parte da retribución para 
a xestión correspondente aos riscos en curso imputable a períodos futuros, 
calculada segundo a distribución temporal dos custos en que se incorreu e 
esperados, máis o valor actual dos gastos esperados necesarios para a total 
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liquidación de sinistros e a recuperación dos impagamentos, refinanciados e non 
refinanciados, en cumprimento das obrigas asumidas polo axente xestor, derivadas 
dos contratos de seguro e das garantías subscritos e do correspondente convenio 
subscrito co Estado».

Disposición derradeira segunda. Títulos competenciais.

Este real decreto dítase ao abeiro do establecido no artigo 149.1. 13.ª e 25.ª da 
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva para establecer as 
bases e a coordinación da planificación xeral da actividade económica e as bases do 
réxime mineiro e enerxético.

Disposición derradeira terceira. Establecemento de novos mecanismos de apoio para os 
consumidores electrointensivos.

1. O Goberno, mediante real decreto e logo de acordo da Comisión Delegada do 
Goberno para Asuntos Económicos, poderá establecer novos mecanismos de apoio para 
os consumidores electrointensivos, así como, de ser o caso, as obrigas que lles sexan 
exixibles, de acordo co establecido no Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro.

2. A partir do 1 de xaneiro de 2021, conforme o previsto na disposición adicional 
sexta da Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos 
de emisión de gases de efecto invernadoiro, o Goberno, mediante real decreto, establecerá 
o mecanismo de compensación de custos de emisións indirectas de gases de efecto 
invernadoiro nos termos e para os sectores que estableza a normativa da Unión Europea.

3. A partir da data de modificación das «Directrices sobre axudas estatais en materia 
de protección do ambiente e da enerxía 2014-2020», aprobadas por Comunicación da 
Comisión Europea 2014/C 200/01, o Goberno, mediante real decreto, adaptará os 
mecanismos de compensación aos consumidores electrointensivos polo financiamento de 
apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, coxeración de alta eficiencia 
ou compensación do extracusto nos territorios non peninsulares, nos termos e para os 
sectores que estableza a normativa da Unión Europea.

Disposición derradeira cuarta. Habilitación para o desenvolvemento regulamentario e 
aplicación.

Autorízase a ministra de Industria, Comercio e Turismo e a ministra para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfico para ditaren, no ámbito das súas respectivas 
competencias, cantas disposicións xerais e resolucións sexan necesarias para o 
desenvolvemento e a aplicación do establecido neste real decreto.

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 15 de decembro de 2020.

FELIPE R.

A vicepresidenta primeira do Goberno e ministra da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria 
Democrática

CARMEN CALVO POYATO
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ANEXO

Lista de sectores

Código CNAE 2009 Actividade

1032 Elaboración de zumes de froitas e hortalizas.

1039 Outro procesado e conservación de froitas e hortalizas.

1041 Fabricación de aceites e graxas.

1062 Fabricación de amidóns e produtos amiláceos.

1104 Elaboración doutras bebidas non destiladas, procedentes da fermentación.

1106 Fabricación de malte.

1310 Preparación e fiada de fibras téxtiles.

1320 Fabricación de tecidos téxtiles.

1394 Fabricación de cordas, cordeis, bramantes e redes.

1395 Fabricación de teas non tecidas e artigos confeccionados con elas, excepto 
pezas de roupa.

1411 Confección de roupa de coiro.

1610 Serradura e cepilladura da madeira.

1621 Fabricación de chapas e taboleiros de madeira.

1711 Fabricación de pasta papeleira.

1712 Fabricación de papel e cartón.

1722 Fabricación de artigos de papel e cartón para uso doméstico, sanitario e hixiénico.

1920 Refinación de petróleo.

2011 Fabricación de gases industriais.

2012 Fabricación de colorantes e pigmentos.

2013 Fabricación de produtos básicos de química inorgánica.

2014 Fabricación doutros produtos químicos orgánicos básicos.

2015 Fabricación de fertilizantes e compostos de nitróxeno.

2016 Fabricación de materias plásticas en formas primarias.

2017 Fabricación de goma sintética en formas primarias.

2060 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas.

2110 Fabricación de produtos farmacéuticos de base.

2221 Fabricación de placas, follas, tubos e perfís de plástico.

2222 Fabricación de envases e embalaxes de plástico.

2311 Fabricación de vidro plano.

2312 Manipulación e transformación de vidro plano.

2313 Fabricación de vidro oco.

2314 Fabricación de fibra de vidro.

2319 Fabricación e manipulación doutro vidro (incluído o vidro técnico).
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Código CNAE 2009 Actividade

2320 Fabricación de produtos cerámicos refractarios.

2331 Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica.

2332 Fabricación de ladrillos, tellas e produtos de terras cocidas para a construción.

2342 Fabricación de aparellos sanitarios cerámicos.

2343 Fabricación de illadores e pezas illantes de material cerámico.

2349 Fabricación doutros produtos cerámicos.

2351 Fabricación de cemento.

2352 Fabricación de cal e xeso.

2399 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos n.r.o.p.

2410 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes.

2420 Fabricación de tubos, canos, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro.

2431 Estiramento en frío.

2432 Laminación en frío.

2434 Trefilaxe en frío.

2441 Produción e primeira transformación de metais preciosos.

2442 Produción de aluminio.

2443 Produción e primeira transformación de chumbo, zinc e estaño.

2444 Produción e primeira transformación de cobre.

2445 Produción doutros metais non férreos.

2446 Tratamento de combustibles nucleares e residuos radioactivos.

2451 Fundición de ferro.

2452 Fundición de aceiro.

2453 Fundición de metais lixeiros.

2454 Fundición doutros metais non ferrosos.

2611 Fabricación de compoñentes electrónicos.

2680 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos.

2720 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos.

3299 Outras industrias manufactureiras n.r.o.p.

3832 Valorización de materiais xa clasificados.
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