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Dimecres 16 d’agost 2006

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2006, de la
Secretaria General d’Energia, per la qual es
modifica l’apartat 3.6.3, «Viabilitat de les programacions de descàrrega de vaixells», de la
Norma de gestió tècnica del sistema gasista
«NGTS-3». («BOE» 184, de 3-8-2006.)

El Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es
regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas
natural, estableix en el seu article 29 el dret dels usuaris
de les plantes de regasificació a la contractació del servei
d’emmagatzematge de gas natural liquat (GNL) a les plantes necessari per a la descàrrega de vaixells.
Tanmateix, aquest dret s’ha vist limitat en la pràctica
per la falta de capacitat lliure disponible en els tancs de
les plantes, com a conseqüència de situacions d’acaparament de l’emmagatzematge per part d’alguns usuaris
d’aquestes instal·lacions. Aquest fet podria bloquejar
l’operació normal de les plantes, impedir la descàrrega de
vaixells i conduir alguns agents a incomplir els seus contractes de compra amb els seus subministradors o a
incórrer en situacions de «desbalanç».
En la Norma de gestió tècnica del sistema núm. 3
«Programacions», aprovada per l’Ordre ITC/3126/2005, de
5 d’octubre, del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, ja
es va establir un límit màxim per a la capacitat d’emmagatzematge admissible per procedir a la descàrrega d’un
vaixell en una planta de regasificació, límit que en la pràctica s’ha demostrat insuficient.
Per tot això, per tal de garantir el dret anterior a tots
els usuaris i atesa la gravetat de la situació, la present
Resolució fixa una limitació objectiva a les existències
mitjanes de GNL dels usuaris en funció de la seva capacitat de regasificació contractada, i estableix uns valors
mínims, de manera que els usuaris amb menys quota de
mercat es puguin adaptar a aquesta nova situació.
L’Ordre ITC/3126/2005, per la qual es van aprovar les
Normes de Gestió Tècnica del Sistema Gasista, en la seva
disposició final segona autoritza la Direcció General de
Política Energètica i Mines per modificar les esmentades
normes, amb l’informe previ de la Comissió Nacional
d’Energia.
Amb data 4 de juliol de 2006, la Direcció General de
Política Energètica i Mines va enviar a la Comissió Nacional d’Energia una proposta de resolució de modificació de
l’apartat 3.6.3 de la Norma de gestió tècnica del sistema
núm. 3 «Programacions», per al seu informe.
Amb data 20 de juliol de 2006, la Comissió Nacional
d’Energia ha emès l’informe 24/2006, sobre la dita proposta.
De conformitat amb el que disposen l’article 65 de la
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, el
Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un
sistema econòmic integrat del sector de gas natural, i l’Ordre ITC/3126/2005, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven
les normes de gestió tècnica del sistema gasista, i fent ús
de la facultat d’advocació que preveu l’article 14 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, resolc:
Article únic. Nova redacció de l’apartat 3.6.3 de la Norma
de gestió tècnica del sistema «NGTS-3».
Es modifica l’apartat 3.6.3 «Viabilitat de les programacions de descàrrega de vaixells» de la Norma de gestió tècnica del sistema gasista «NGTS-3», publicada mitjançant
una ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, de 5
d’octubre de 2005, que queda redactat de la manera
següent:

Suplement núm. 18

«Cada usuari de les plantes de regasificació té dret a
mantenir en el conjunt del sistema unes existències mitjanes de GNL per un valor inferior o igual a 8 dies de la seva
capacitat total de regasificació contractada en el conjunt de
les plantes del sistema. Si la xifra així calculada és inferior a
300 GWh, els usuaris que descarreguin gas a les plantes de
regasificació tenen dret, en el conjunt de les plantes de regasificació del sistema, a 300 GWh d’existències mitjanes.
Als efectes anteriors, el gestor tècnic del sistema ha de
determinar les existències mitjanes de GNL de cada usuari
amb periodicitat diària, calculada com la mitjana aritmètica
de les existències diàries de GNL de l’usuari en el sistema,
per al mes mòbil anterior (30 dies), i les ha de comunicar a
l’usuari juntament amb els balanços diaris (n+2).
Als efectes d’aquesta norma s’entén com un mateix
usuari de la planta el conjunt d’usuaris que pertanyin a un
mateix grup empresarial.
Quan les existències mitjanes de GNL d’un usuari
superin el valor màxim permès, el titular de les installacions ha d’aplicar a l’excés de GNL que estigui per
damunt de l’esmentat valor el cànon d’emmagatzematge
corresponent incrementat d’acord amb el següent:
A l’excés inferior o igual a mig dia de la capacitat contractada, se li ha d’aplicar 5 vegades el cànon d’emmagatzematge de GNL.
A l’excés superior a mig dia de la capacitat contractada,
se li ha d’aplicar 30 vegades el cànon d’emmagatzematge
de GNL.
Aquesta facturació té la consideració d’ingrés liquidable del sistema.
En qualsevol cas, el gestor tècnic del sistema, en collaboració amb els titulars de les plantes de regasificació,
pot denegar les descàrregues de vaixells quan l’usuari disposi en el conjunt de les plantes de regasificació d’un nivell
d’existències de GNL superior a 5 dies de la seva capacitat
de regasificació contractada. Igualment, el gestor tècnic del
sistema pot denegar les programacions mensuals de descàrrega de vaixells quan es posi en perill la seguretat del
sistema o quan l’usuari excedeixi el nivell d’existències
mitjanes de GNL al qual té dret.
Amb independència de tot això, tota programació de
descàrrega de vaixells està limitada per la capacitat física
d’emmagatzematge que estigui disponible en els tancs de
GNL en cada moment, encara que els transportistes, en
coordinació amb el gestor tècnic del sistema, s’han d’esforçar al màxim per fer la programació factible coordinant
l’operació de totes les plantes del sistema.»
Disposició final. Entrada en vigor.
La present disposició entra en vigor al cap de 15 dies de
la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 28 de juliol de 2006.–El secretari general
d’Energia, Antonio Joaquín Fernández Segura.
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ORDRE APA/2555/2006, de 27 de juliol, per la
qual s’estableix el procediment per a l’emissió
del certificat sanitari oficial d’exportació de
carn i productes carnis en matèries competència del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. («BOE» 185, de 4-8-2006.)

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, en el
seu article 12.2 estableix l’obligació que tota exportació

