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 3435 REIAL DECRET LLEI 3/2006, de 24 de febrer, 
pel qual es modifica el mecanisme de cassació 
de les ofertes de venda i adquisició d’energia 
presentades simultàniament al mercat diari i 
intradiari de producció per subjectes del sec-
tor elèctric pertanyents al mateix grup empre-
sarial. («BOE» 50, de 28-2-2006, i «BOE» 53, 
de 3-3-2006.)

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric 
establix un model de liberalització per al sector elèctric en 
què l’energia es negocia entorn d’un mercat diari de pro-
ducció.

El Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures 
urgents d’intensificació de la competència en mercats de 
béns i servicis introduïx la possibilitat de negociació als 
comercialitzadors a través de contractació bilateral física.

El Reial Decret Llei 5/2005, d’11 de març, de reformes 
urgents per a l’impuls a la productivitat i per a la millora 
de la contractació pública incorpora la possibilitat que les 
empreses distribuïdores també negocien l’energia elèc-
trica a través de contractes bilaterals amb entrega física.

D’altra banda, l’evolució dels preus de l’energia elèc-
trica en el mercat diari des de finals de 2005 aconsella la 
necessitat d’impulsar d’una manera decidida la negocia-
ció de contractes bilaterals físics, especialment en aquells 
subjectes del mercat pertanyents a un mateix grup empre-
sarial que acudisquen al mercat diari amb ofertes d’adqui-
sició i venda d’energia simultàniament per a un mateix 
període de programació.

En la present disposició, es procedix a assimilar a con-
tractes bilaterals físics, amb caràcter previ al programa 
resultant de la cassació del mercat diari, les quantitats 
d’energia elèctrica coincidents de venda i adquisició pre-
sentades i cassades pels esmentats subjectes, de manera 
que estos només podran participar en el programa resul-
tant de la cassació amb la posició neta del grup a què 
pertanyen.

D’altra banda, la internalització del valor dels drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la formació de 
preus en el mercat majorista d’electricitat requerix reflec-
tir esta situació minorant la remuneració de les unitats de 
generació afectades en imports equivalents. A més, l’ele-
vat volum de dèficit tarifari generat en el període transcor-
regut de l’any 2006 aconsella que es descompte el valor 
dels drets d’emissió a l’efecte de determinar la quantia del 
dit dèficit.

El risc existent d’elevats preus en el mercat de produc-
ció d’energia elèctrica, amb els seus efectes negatius 
immediats i irreversibles sobre els consumidors finals, 
justifica la urgència en l’adopció de les mesures contingu-
des en la present disposició i el caràcter extraordinari 
d’estes.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, a l’empara de l’article 86 de la Constitu-
ció espanyola i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 24 de febrer de 2006,

D I S P O S E :

Article u. Cassació d’ofertes en el mercat diari i intradiari 
presentades per subjectes del mateix grup empresa-
rial.

1. Fins que s’implemente la normativa per la qual les 
empreses distribuïdores negocien l’energia elèctrica a 
través de contractes bilaterals amb entrega física, les ofer-
tes de venda i adquisició d’energia elèctrica presentades 
simultàniament per subjectes pertanyents al mateix grup 
empresarial en els mercats diari i intradiari de producció i 
en el mateix període de programació, seran assimilades a 

contractes bilaterals físics per l’operador del mercat per 
les quantitats coincidents de venda i adquisició, de 
manera que els dits subjectes només puguen participar 
en el programa resultant de la cassació per la posició neta 
del grup, que podrà ser alternativament compradora o 
venedora.

2. Per al compliment del que establix l’apartat ante-
rior, només s’inclouran les ofertes de venda presentades 
per instal·lacions de generació en règim ordinari i les ofer-
tes d’adquisició de les empreses distribuïdores. El Govern 
podrà modificar les ofertes de venda i adquisició subjec-
tes al dit compliment.

3. El procediment d’assimilació de les dites ofertes, 
així com el seu tractament pel que fa a la gestió tècnica 
del sistema, s’establixen en l’annex de la present disposi-
ció.

4. A l’efecte de definir els subjectes pertanyents a un 
mateix grup empresarial, caldrà ajustar-se al que disposa 
l’article 4 de la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del Mercat de 
Valors.

5. A l’efecte de liquidació d’activitats regulades de la 
Comissió Nacional d’Energia, el Govern determinarà el 
preu provisional a considerar per als distribuïdors per 
l’energia adquirida a través del mecanisme d’assimilació 
descrit en l’apartat u.

Així mateix, el Govern determinarà el preu definitiu al 
qual es reconeixeran les dites adquisicions d’energia rea-
litzades per part de les mencionades empreses distribuï-
dores al llarg de l’any en qüestió. El dit preu es basarà en 
cotitzacions de mercats d’electricitat que seran objectives 
i transparents.

6. S’habilita el Govern a modificar el procediment 
establit en l’annex de la present disposició.

Article dos. Consideració dels drets d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle del Pla Nacional d’Assignació 
2006-2007.

1. A partir del dia 2 de març de 2006, per a les cassa-
cions corresponents al 3 de març de 2006, la retribució de 
l’activitat de producció d’energia elèctrica a què fa refe-
rència l’article 16.1.a) de la Llei 54/1997, de 27 de novem-
bre, del sector elèctric, es minorarà en l’import equivalent 
al valor dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle 
assignats gratuïtament als productors d’energia elèctrica 
mitjançant un Acord del Consell de Ministres de 21 de 
gener de 2005, de conformitat amb el que preveu el Pla 
Nacional d’Assignació 2005-2007, durant els períodes que 
corresponguen.

A l’efecte del càlcul dels imports dels eventuals saldos 
negatius de la liquidació de la tarifa de l’any 2006 corres-
ponents al període des del dia 1 de gener de 2006 fins al 
dia 2 de març de 2006, inclusivament, els dits imports es 
minoraran per a cada grup empresarial a què pertanyen 
les empreses que figuren en l’apartat 1.9 de l’annex I del 
Reial Decret 2.017/1997, de 26 de desembre, en una quan-
titat equivalent al valor dels drets d’emissió assignats per 
Acord del Consell de Ministres de 21 de gener de 2005 a 
la totalitat d’unitats de producció en règim ordinari de 
cada grup empresarial, durant el mateix període.

2. El valor unitari de referència dels drets d’emissió 
serà el preu de mercat del període a què corresponguen 
calculat de manera transparent i objectiva.

3. S’habilita el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç 
per al desplegament reglamentari de la present disposi-
ció.

Disposició addicional primera. Aplicació.

El que establix l’article primer de la present disposició 
començarà a aplicar-se el dia 2 de març de 2006 per a les 
cassacions corresponents al 3 de març de 2006.
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Disposició addicional segona. Identificació de grups 
empresarials.

Abans del 2 de març de 2006, els agents del mercat 
diari de producció hauran de comunicar a l’operador del 
mercat el grup empresarial a què pertanyen de conformi-
tat amb el que establix l’article u, apartat 4, de la present 
disposició.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que, del 
mateix rang o d’un rang inferior, s’oposen al que disposa 
el present Reial Decret Llei.

Disposició final primera. Caràcter del Reial Decret Llei.

El present Reial Decret Llei té caràcter bàsic, d’acord 
amb el que establixen els articles 149.1.13 i 25 de la Cons-
titució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor l’endemà 
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de febrer de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX

Procediment d’assimilació d’ofertes a contractes
bilaterals físics

1. Una vegada tancat el termini de presentació 
d’ofertes de venda o adquisició d’energia elèctrica en el 
mercat diari i intradiari i després de realitzar la cassació, 
l’operador del mercat procedirà a assimilar a contractes 
bilaterals físics aquelles ofertes presentades i cassades 
per subjectes pertanyents a un mateix grup empresarial 
per les quantitats coincidents de venda i adquisició en el 
mateix període de programació.

L’operador del mercat incorporarà al programa resul-
tant de la cassació les ofertes corresponents a la posició 
neta del grup que no hagen sigut assimilades a contracte 
bilateral físic pel procediment anterior, posició que podrà 
ser alternativament compradora o venedora.

En els grups empresarials que, en un mateix període 
de programació, tinguen una posició neta venedora, 
l’operador del mercat assimilarà a contracte bilateral les 
ofertes de venda cassades de menor preu amb la totalitat 
de les ofertes d’adquisició cassades del grup; a continua-
ció, incorporarà al programa resultant de la cassació les 
ofertes de venda restants.

En cas que tinguen una posició neta compradora en 
un mateix període de programació, l’operador del mercat 
assimilarà a contracte bilateral les ofertes d’adquisició 
cassades de major preu amb la totalitat de les ofertes de 
venda cassades del grup; a continuació, incorporarà al 
programa resultant de la cassació les ofertes d’adquisició 
restants.

2. L’operador del mercat comunicarà als subjectes 
les ofertes que hagen sigut assimilades a contractes bila-
terals físics, i seran estos els qui procediran a la seua 
comunicació a l’operador del sistema a l’efecte de l’elabo-
ració del programa diari base de funcionament.

L’operador del sistema considerarà les dites ofertes 
com a contractes bilaterals físics per a realitzar la gestió 
tècnica del sistema.

3. Pel que fa a la liquidació d’activitats regulades de la 
Comissió Nacional d’Energia, durant l’any 2006 el preu 
provisional a considerar per als distribuïdors per l’energia 
adquirida a través del mecanisme d’assimilació descrit en 
l’apartat 1 serà el cost mitjà previst en la tarifa de 2006 per 
a l’energia generada en el règim ordinari per al territori 
peninsular, incloent-hi els costos dels servicis d’ajust i la 
garantia de potència, que es correspon amb 42,35 €/MWh.

(Este Reial Decret Llei es publica tenint en compte la correcció 
d’errors publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 53, de 3 de 
març de 2006.) 

 3436 REIAL DECRET LLEI 4/2006, de 24 de febrer, pel 
qual es modifiquen les funcions de la Comissió 
Nacional d’Energia. («BOE» 50, de 28-2-2006.)

Les tendències de concentració empresarial en els 
mercats energètics mundials i europeus han posat en 
relleu determinades insuficiències en la legislació vigent. 
Insuficiències que tenen, almenys, una doble faceta: 
d’una banda, no es preveuen tots els interessos, la protec-
ció dels quals pels poders públics sembla convenient; 
d’una altra, no sotmet a simètrica consideració les opera-
cions, siga quin siga el seu agent promotor.

Així, conforme a la legislació vigent, no resulta possi-
ble examinar en tots els supòsits l’adquisició del control 
d’unes empreses per altres, en la mesura que afecten 
interessos generals de la política energètica espanyola i, 
en particular, la seguretat pública. A més, mentres que en 
la seua actual redacció la funció catorze de la Comissió 
Nacional d’Energia regulada en la disposició addicional 
onze.tercer.1, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’Hidrocarburs, condiciona a l’autorització de la Comissió 
Nacional d’Energia la presa de participació per societats 
amb activitats regulades en qualsevol entitat que realitze 
activitats de naturalesa mercantil, no establix la mateixa 
previsió pel que fa a la societat objecte de la participació 
que realitza activitats regulades, però no la societat que 
pretén la dita participació.

La correcció d’ambdós insuficiències, que requerix 
una disposició amb rang de llei, adquirix caràcter d’ex-
trema i urgent necessitat, perquè cal establir sense dilació 
les característiques de la nova regulació, de manera que 
els agents econòmics disposen d’unes perspectives cla-
res del marc jurídic en què exercitar les seues opcions 
empresarials o financeres.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, a l’empara de l’article 86 de la Constitu-
ció espanyola, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la seua reunió del dia 24 de febrer de 2006,

D I S P O S E :

Article únic. Funcions de la Comissió Nacional d’Energia.

Es dóna una nova redacció en la disposició addicional 
onze, tercer. 1. catorze de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del Sector d’Hidrocarburs, que queda redactada com 
seguix:

«Catorze.–1. Autoritzar l’adquisició de participa-
cions realitzada per societats amb activitats que 
tenen la consideració de regulades, o activitats que 
estiguen subjectes a una intervenció administrativa 
que implique una relació de subjecció especial, com 
ara centrals tèrmiques nuclears, centrals tèrmiques 


