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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 
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de carbó d’especial rellevància en el consum de 
carbó de producció nacional, o que es desenvolupen 
en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars, 
així com les activitats d’emmagatzemament de gas 
natural o de transport de gas natural per mitjà de 
gasoductes internacionals que tinguen com a desti-
nació o trànsit el territori espanyol.

L’autorització serà igualment requerida quan es 
pretenga l’adquisició de participacions en un per-
centatge superior a un 10% del capital social o qual-
sevol altre que concedisca influència significativa, 
realitzada per qualsevol subjecte en una societat 
que, per si o per mitjà d’altres que pertanguen al seu 
grup de societats, desenvolupe alguna de les activi-
tats mencionades en el paràgraf anterior d’este 
apartat 1. La mateixa autorització es requerirà quan 
s’adquirisquen directament els actius necessaris per 
a desenvolupar les esmentades activitats.

2. Les autoritzacions definides en els dos parà-
grafs de l’apartat 1 anterior podran ser denegades o 
sotmeses a condicions per qualsevol de les causes 
següents:

a) L’existència de riscos significatius o efectes 
negatius, directes o indirectes, sobre les activitats 
previstes en l’apartat 1 anterior.

b) Protecció de l’interés general en el sector 
energètic i, en particular, la garantia d’un adequat 
manteniment dels objectius de política sectorial, 
amb especial afecció a actius considerats estratè-
gics. Tindran la consideració d’actius estratègics per 
al subministrament energètic aquells que puguen 
afectar la garantia i la seguretat dels subministra-
ments de gas i electricitat. A este efecte, es definixen 
com a estratègics els següents actius:

Les instal·lacions incloses en la xarxa bàsica de 
gas natural, definida en l’article 59 de la present llei.

Els gasoductes internacionals que tinguen com a 
destinació o trànsit el territori espanyol.

Les instal·lacions de transport d’energia elèctrica 
definides en l’article 35 de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del Sector Elèctric.

Les instal·lacions de producció, transport i distri-
bució dels sistemes elèctrics insulars i extrapeninsu-
lars.

Les centrals tèrmiques nuclears i les centrals 
tèrmiques de carbó d’especial rellevància en el con-
sum de carbó de producció nacional.

c) La possibilitat que l’entitat que realitze les 
activitats mencionades en l’apartat 1 anterior d’esta 
funció catorze quede exposada a no poder desenvo-
lupar amb garanties com a conseqüència de quals-
sevol altres activitats exercides per l’entitat adquiri-
dora o per l’adquirida.

d) Qualsevol altra causa de seguretat pública i, 
en particular:

1r. La seguretat i la qualitat del subministra-
ment enteses com la disponibilitat física ininterrom-
puda dels productes o servicis en el mercat a preus 
raonables en el curt o llarg termini per a tots els usu-
aris, amb independència de la seua localització geo-
gràfica; així com:

2n. La seguretat enfront del risc d’una inversió 
o d’un manteniment insuficient en infraestructures 
que no permeten assegurar, de manera continuada, 
un conjunt mínim de servicis exigibles per a la 
garantia de subministrament.

3. L’autorització de la Comissió Nacional 
d’Energia haurà de ser sol·licitada abans de l’adqui-
sició, de manera que la dita adquisició només serà 
vàlida una vegada obtinguda l’autorització. En el cas 
que l’adquisició es produïsca per mitjà d’una oferta 

pública d’adquisició d’accions, l’adquirent haurà 
d’obtindre la dita autorització amb caràcter previ a 
l’autorització de l’oferta conforme a la normativa del 
mercat de valors.»

Disposició transitòria única. Operacions pendents d’exe-
cució.

El que establix el present Reial Decret Llei s’aplicarà a 
totes les operacions d’adquisició subsumibles en el supò-
sit de fet previst en l’apartat catorze de l’apartat tercer.1 de 
la disposició addicional onze de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, en la redacció donada per mitjà de la present 
norma, que es troben pendents d’execució a l’entrada en 
vigor d’esta, llevat que amb anterioritat ja hagen obtingut 
l’autorització de la Comissió Nacional d’Energia en l’exer-
cici de la funció catorze de la disposició addicional 
onze.tercer.1 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs.

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 establix l’article 149.1.13a i 25a de la Constitu-
ció.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor el mateix 
dia 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 

 4583 LLEI 1/2006, de 13 de març, per la qual es 
regula el Règim Especial del municipi de 
Barcelona. («BOE» 62, de 14-3-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
Barcelona, capital de Catalunya, ha sigut sempre un 

símbol de llibertat i de progrés. Ciutat de convivència, feta 
en la pluralitat i en la diversitat, ha projectat al món la 
seua capacitat d’iniciativa, la seua vocació de modernitat 
i el seu compromís solidari amb la construcció d’un món 
en pau, basat en el respecte i la tolerància. Barcelona, 


