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6. Les pensions que regula aquest Reial decret llei no 
són transmissibles i s’extingeixen en els casos de pèrdua 
d’aptitud legal del beneficiari que preveu la legislació cor-
responent.

Article 2. Procediment.

L’òrgan competent en cada cas ha de procedir, a ins-
tàncies del Ministeri de l’Interior, al reconeixement de les 
pensions que estableix l’article anterior.

Disposició transitòria única. Concurrència de beneficia-
ris.

Les quanties de les pensions excepcionals calculades 
en funció de l’indicador públic de renda d’efectes múlti-
ples i reconegudes en aquest Reial decret llei es minoren 
en els imports que estiguin percebent altres beneficiaris 
del mateix causant i pels mateixos fets, mentre aquests 
últims mantinguin el dret a percebre-les.

En tot cas, als beneficiaris que inclou el present Reial 
decret llei se’ls garanteix la percepció d’una pensió equi-
valent a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
vigent en cada moment.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret llei.

Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

S’autoritza el Govern a dictar les disposicions que 
siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
d’aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Crèdits.

De conformitat amb el que estableix la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, general pressupostària, s’han d’adoptar 
els acords necessaris per habilitar els crèdits que siguin 
necessaris per atendre les quanties de les obligacions que 
deriven de l’aplicació d’aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 11285 REIAL DECRET LLEI 7/2006, de 23 de juny, pel 
qual s’adopten mesures urgents en el sector 
energètic. («BOE» 150, de 24-6-2006.)

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
va establir un mecanisme general de retribució a la gene-
ració elèctrica basat en els preus de mercat i, en la seva 
disposició transitòria sisena, un mecanisme complemen-
tari i transitori, els costos de transició a la competència 
(CTC), amb l’objectiu de facilitar la transició des d’un 
entorn regulador planificat a un de competitiu en el qual 

la recuperació de les inversions dependria només de la 
seva rendibilitat.

No obstant això, el mecanisme dels CTC ha esdevin-
gut ineficient, en primer lloc, perquè generen distorsions 
en els preus de mercat pel fet de ser integrats com a 
determinants en les estratègies d’oferta; en segon lloc, 
perquè han quedat obsoletes les hipòtesis sobre les quals 
es van basar els càlculs dels CTC quan es va promulgar la 
Llei; finalment, els informes disponibles revelen un alt 
grau d’amortització de les instal·lacions afectades. En 
suma, es tracta d’un mecanisme innecessari i distorsiona-
dor que requereix una urgent supressió, cosa que es 
porta a terme mitjançant la derogació de l’esmentada dis-
posició transitòria sisena.

No obstant això, cal preservar els règims que aquesta 
conté d’incentiu al consum de carbó autòcton i de suport 
a les instal·lacions singulars que duen a terme plans espe-
cífics d’especial rellevància tecnològica. Aquesta necessi-
tat es reflecteix en el contingut de l’article 1 quinze del 
present Reial decret llei.

D’altra banda, la Llei 54/1997 estableix les bases de la 
regulació relatives al règim especial i, en concret, fixa la 
necessitat d’autoconsum elèctric de les plantes que fan 
servir la cogeneració; prima només els excedents elèc-
trics de les instal·lacions de menys de 10 MW, i estableix 
una banda de retribució, entre el 80% i el 90%, de la tarifa 
mitjana per a les instal·lacions del règim especial.

El desenvolupament de la política de foment de l’efi-
ciència energètica, en sintonia amb els principis i criteris 
de la Directiva 2004/8/CE, relativa al foment de la coge-
neració sobre la base de la demanda de calor útil en el 
mercat interior de l’energia, i la plena eficàcia de les 
actuacions de suport a la generació elèctrica amb fonts 
d’energia renovables fan necessari que es retribueixi 
adequadament tota l’electricitat cogenerada amb inde-
pendència de la mida de les instal·lacions i que es doti de 
més flexibilitat la política d’establiment de primes i 
incentius a la producció d’energia elèctrica del règim 
especial.

L’establiment urgent d’un règim jurídic clar i incentiva-
dor en aquesta matèria afavoreix els necessaris desplega-
ments normatius pendents que permeten emprendre els 
ambiciosos objectius de la política energètica mediambi-
ental del Govern.

D’altra banda, la regulació vigent des de 2003 de la 
metodologia per a l’aprovació o la modificació de la tarifa 
elèctrica mitjana o de referència estableix un límit màxim 
anual a l’increment de la tarifa i determinats costos a 
incloure en el seu càlcul.

L’experiència de la seva aplicació, especialment des de 
2005, any en què s’incorpora a l’ordenament jurídic espa-
nyol el règim comunitari per al comerç de drets d’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle, fa necessària una habilitació 
al Govern que permeti modificar els costos a considerar, 
així com flexibilitzar els límits de variació tarifària i dels 
diferents grups tarifaris. I això amb la urgència determi-
nada per la revisió tarifària prevista per a l’1 de juliol de 
2006, com a data límit.

La contractació a termini d’energia elèctrica mitjan-
çant mecanismes de mercat, en els termes que estableix 
la disposició addicional setzena de la Llei 54/1997, no es 
pot desenvolupar plenament per la restricció existent 
relativa al període de vida de les emissions primàries 
d’energia. L’impuls al procés de liberalització del submi-
nistrament elèctric per a determinats grups de consumi-
dors i la necessitat de mantenir preus competitius de 
l’energia elèctrica per a empreses que duen a terme les 
seves activitats en entorns competitius requereixen 
actuar amb la màxima celeritat i ampliar, per a períodes 
superiors a l’any natural, el termini de vigència de les 
emissions primàries d’energia. La inacció en aquesta 
matèria contribueix al manteniment dels efectes negatius 
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d’un sistema de contractació d’energia elèctrica recolzat 
en excés sobre el mercat diari.

El règim jurídic vigent sobre hidrocarburs gasosos 
estableix únicament el criteri cronològic per assignar la 
capacitat dels emmagatzematges subterranis de gas natu-
ral. Com a conseqüència de les noves normes de gestió 
tècnica i que el sistema gasista espanyol presenta una 
oferta que excedeix la capacitat disponible dels emmagat-
zematges subterranis, el sistema d’assignació vigent ha 
esdevingut ineficient i ha sorgit la necessitat d’establir 
altres criteris d’assignació que permetin optimitzar la ges-
tió de la capacitat disponible i garantir la seguretat del 
subministrament.

En particular, i en relació amb els programes d’injec-
ció i extracció de gas natural per als mesos immediats, és 
urgent establir un sistema de repartiment de la capacitat 
que tingui en compte les quotes de vendes totals dels 
agents l’any anterior i la necessària reserva de capacitat 
per al mercat domesticocomercial. D’aquesta manera, 
s’assigna de forma ordenada la capacitat disponible, 
s’evita l’acaparament i s’assegura el subministrament en 
el pròxim període hivernal.

L’adopció del conjunt de mesures descrites abans, que 
requereixen disposicions amb rang de llei, compleixen les 
característiques de necessitat extraordinària i urgent que 
exigeix l’article 86 de la Constitució. Extraordinària, per tal 
com afecten aspectes bàsics de la regulació d’un sector 
fonamental de la nostra economia, com és l’energètic; i 
urgent, atès que la modificació de la regulació ha de tenir 
eficàcia immediata, ja que, en cas contrari, és a dir, si es 
produís mitjançant la tramitació d’un projecte de llei, es 
generaria un període d’incertesa perjudicial per a la 
necessària presa de decisions immediates pels agents del 
sector.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 23 de juny de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Modificacions de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric.

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
es modifica en els termes següents:

U. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 
9, que queda redactat de la manera següent:

«a) Els productors d’energia elèctrica, que són 
les persones físiques o jurídiques que tenen la fun-
ció de generar energia elèctrica, ja sigui per al seu 
consum propi o per a tercers, així com les de cons-
truir, explotar i mantenir les centrals de producció.»

Dos. Se suprimeix el paràgraf b) de l’apartat 1 de 
l’article 9.

Tres. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 10, que queda redactat de la manera següent:

«c) Supressió o modificació temporal dels 
drets que per als productors en règim especial s’es-
tableixen en el capítol II del títol IV.»

Quatre. Es modifiquen el primer paràgraf de l’apar-
tat 2 i el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 13, que 
queden redactats de la manera següent:

«2. Les adquisicions d’energia en altres països 
comunitaris les poden fer els productors, agents 
externs, distribuïdors, comercialitzadors i consumi-
dors, amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç, que només la pot denegar 
quan en el país de generació de l’energia adquirida 
els subjectes equivalents no tinguin reconeguda la 
mateixa capacitat de contractació.

3. Les vendes d’energia a altres països comu-
nitaris les poden fer els productors, agents externs, 
distribuïdors, comercialitzadors i consumidors 
nacionals, amb la comunicació prèvia a l’operador 
del sistema i l’autorització del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, que pot denegar-la, exclusiva-
ment, quan impliqui un risc cert per al subministra-
ment nacional.»

Cinc. Es modifica l’apartat 7 de l’article 16, que queda 
redactat de la manera següent:

«7. La retribució de la producció en barres de 
central d’energia dels productors en règim especial 
és la que correspon a la producció d’energia elèc-
trica, d’acord amb l’apartat 1 d’aquest article i, si 
s’escau, una prima que ha de determinar el Govern, 
amb la consulta prèvia amb les comunitats autòno-
mes, d’acord amb el que estableix l’article 30.4.»

Sis. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 2 de 
l’article 20, que queda redactat de la manera següent:

«Els productors en règim especial han de portar 
en la seva comptabilitat interna comptes separats de 
les activitats elèctriques i de les que no ho siguin.»

Set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. D’acord amb el que estableix el capítol II 
d’aquest títol, els productors d’energia elèctrica en 
règim especial poden incorporar al sistema la seva 
producció d’energia en barres de central sense sot-
metre’s al sistema d’ofertes.»

Vuit. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 25.
Nou. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’ar-

ticle 27, que queda redactat de la manera següent:
«a) Instal·lacions que utilitzin la cogeneració o 

altres formes de producció d’electricitat associades 
a activitats no elèctriques sempre que suposin un alt 
rendiment energètic.»

Deu. Es modifica l’article 29, que queda redactat de 
la manera següent:

«L’energia definida a l’article 30.2.a) se sotmet 
als principis d’ordenació del títol II i als dels títols III 
i IV d’aquesta Llei que els siguin aplicables.»

Onze. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 30, que queda redactat de la manera següent:

«a) Incorporar la seva producció d’energia en 
barres de central al sistema, i percebre la retribució 
que es determini d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.

A aquests efectes, té la consideració de produc-
ció d’energia en barres de central la producció total 
d’energia elèctrica de la instal·lació menys els con-
sums propis de la instal·lació de generació elèctrica 
esmentada.

Quan les condicions del subministrament elèc-
tric ho facin necessari, el Govern, amb l’informe 
previ de les comunitats autònomes, pot limitar, per 
a un període determinat, la quantitat d’energia que 
pot ser incorporada al sistema pels productors del 
règim especial.»

Dotze. Els paràgrafs b), c) i d) de l’apartat 2 de l’arti-
cle 30 passen a ser els paràgrafs c), d) i e), respectivament, 
i s’inclou un nou paràgraf b) a l’apartat 2 de l’article 30 
amb la redacció següent:

«b) Prioritat en l’accés a les xarxes de transport 
i de distribució de l’energia generada, respectant el 
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manteniment de la fiabilitat i seguretat de les xar-
xes.»

Tretze. Es modifiquen els paràgrafs a), b) i c) de 
l’apartat 4 de l’article 30, que queden redactats de la 
manera següent:

«a) Les instal·lacions a què es refereix la lletra 
a) de l’apartat 1 de l’article 27, durant un període 
màxim de deu anys des de la seva posada en 
marxa.

b) Les centrals hidroelèctriques de potència 
instal·lada igual o inferior a 10 MW, i la resta de les 
instal·lacions a què es refereix la lletra b) de l’apartat 
1 de l’article 27.

Als efectes d’aquesta Llei, no s’entenen com a 
biomassa els residus sòlids urbans ni els perillosos.

c) Les centrals hidroelèctriques entre 10 i 50 
MW, les instal·lacions a què es refereix la lletra c) de 
l’apartat 1 de l’article 27, així com les instal·lacions 
que esmenta el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 27.

Per determinar les primes s’ha de tenir en 
compte el nivell de tensió de lliurament de l’energia 
a la xarxa, la contribució efectiva a la millora del 
medi ambient, a l’estalvi d’energia primària i a l’efi-
ciència energètica, la producció de calor útil econò-
micament justificable i els costos d’inversió en què 
s’hagi incorregut, a l’efecte d’aconseguir unes taxes 
de rendibilitat raonables amb referència al cost dels 
diners en el mercat de capitals.»

Catorze. El primer paràgraf de la disposició addicio-
nal setzena es redacta de la manera següent:

«El Govern pot establir per via reglamentària 
mecanismes de mercat que fomentin la contractació 
a termini d’energia elèctrica. Aquests mecanismes 
han de tenir la forma d’una emissió primària de 
certa quantitat d’energia elèctrica, equivalent a una 
potència determinada, en les condicions i durant el 
període de temps que s’especifiquin a l’emissió.»

Quinze. S’hi afegeixen les disposicions addicionals 
vintena i vint-i-unena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vintena. Plans de viabilitat i 
incentius al consum de carbó autòcton.
1. El Govern, amb l’informe previ de la Comis-

sió Delegada per a Assumptes Econòmics, amb 
caràcter excepcional, pot aprovar plans de finança-
ment extraordinaris per a les societats titulars 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica que 
demostrin especials dificultats financeres fins al 
punt de poder posar en perill el desenvolupament 
normal de les activitats de l’empresa.

Aquests plans s’han d’incloure en els costos de 
producció per calcular la tarifa elèctrica mitjana.

2. Així mateix, el Govern, d’acord amb el 
que estableixen els articles 3 i 11 de la Directiva 
2003/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
sobre normes comunes per al mercat interior de 
l’electricitat, per motius de seguretat de submi-
nistrament, pot aprovar un sistema de primes 
fins a un límit màxim de 10 euros per MWh pro-
duït, que permeti l’entrada preferent en funcio-
nament de les instal·lacions generadores que 
facin servir fonts d’energia primària autòcto-
nes.

Aquestes primes es consideren costos perma-
nents de funcionament del sistema als efectes del 
que preveu l’article 16.5 de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric, i s’han d’incloure com 
a tals per calcular la tarifa elèctrica mitjana.

Disposició addicional vint-i-unena. Metodologia 
per a l’aprovació o la modificació de la tarifa 
elèctrica mitjana a partir de l’1 de juliol de 2006.
1. El Govern, per calcular la tarifa mitjana que 

aprovi, pot fixar els límits màxims anuals a l’incre-
ment de la tarifa esmentada, així com els costos a 
considerar.

2. S’habilita el ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç per establir els subjectes que han d’aportar 
finançament i les quanties corresponents en els 
períodes de liquidació en què hi hagi dèficit per retri-
buir les activitats regulades.

En els períodes de liquidació en què es produeixi 
superàvit, es pot aplicar a reduir el dèficit de perío-
des anteriors o bé s’ha de considerar un ingrés liqui-
dable aplicable a la retribució d’activitats regulades 
en períodes tarifaris posteriors.»

Setze. Se suprimeix la disposició transitòria sisena.
Disset. Se suprimeix la disposició transitòria vui-

tena.

Article 2. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
d’hidrocarburs.

U. S’hi introdueix una nova disposició addicional, 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-cinquena. Emmagat-
zematge operatiu inclòs en els peatges de rega-
sificació i de transport i distribució.
1. Els peatges de regasificació i de transport i 

distribució han d’incloure el dret a l’ús de les instal-
lacions necessàries per transportar el gas des del 
punt d’entrada a la xarxa de transport fins al punt de 
subministrament al consumidor i el dret a un emma-
gatzematge operatiu mínim necessari per poder 
operar en el sistema.

Aquest emmagatzematge mínim es fixa en 1/2 
dia de la capacitat de transport i distribució contrac-
tada, per a la xarxa de gasoductes de transport, i en 
cinc dies de gas natural liquat de la capacitat con-
tractada diària per als tancs de les plantes de regasi-
ficació amb caràcter general, excepte per al cas 
d’usuaris de les instal·lacions amb una capacitat de 
transport i distribució contractada inferior al 0,5% de 
la capacitat contractada total, per als quals el dret a 
l’ús de l’emmagatzematge operatiu a la xarxa de 
gasoductes correspon a un dia de la capacitat de 
transport i distribució contractada.

2. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç pot 
modificar el nombre de dies d’emmagatzematge 
operatiu inclòs en el peatge de regasificació i en el 
peatge de transport i distribució.»

Dos. S’hi introdueix una nova disposició addicional, 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-sisena. Assignació de 
la capacitat dels emmagatzematges subterranis.
1. Per a l’assignació de la capacitat dels emma-

gatzematges subterranis es pot reservar un percen-
tatge de la seva capacitat útil per al seu repartiment, 
amb caràcter anual, entre els subjectes del sistema 
gasista.

En cas que hi hagi capacitat romanent d’emma-
gatzematge subterrani resultant del repartiment 
anual, les sol·licituds d’accés als emmagatzematges 
subterranis es resolen atenent l’ordre cronològic de 
recepció de la petició formal, sense que cap comer-
cialitzador pugui reservar més del 25% d’aquesta 
capacitat romanent. Si una vegada realitzada 
aquesta assignació queda capacitat d’emmagatze-
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matge romanent per al període anual considerat, 
s’han d’atendre les sol·licituds pendents i les noves 
que es rebin per ordre cronològic sense considerar 
el límit del 25% per comercialitzador.

2. Els contractes d’accés que se signin com a 
conseqüència del repartiment associat a aquesta 
reserva tenen una durada anual, d’abril d’un any a 
març de l’any següent, sense dret a pròrroga.

3. Les sol·licituds de reserva de capacitat les 
han de presentar els subjectes interessats durant els 
mesos de desembre i gener. El gestor tècnic del sis-
tema ha d’efectuar l’assignació de capacitats d’acord 
amb el procediment descrit anteriorment abans del 
dia 28 de febrer de cada any.

3. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç pot 
modificar els criteris per a l’assignació de la capaci-
tat dels emmagatzematges subterranis.»

Tres. S’hi introdueix una nova disposició transitòria 
amb la redacció següent:

«Disposició transitòria divuitena. Repartiment de 
la capacitat dels emmagatzematges subterranis.
El percentatge de la capacitat útil reservat per al 

repartiment entre els subjectes del sistema gasista 
es fixa per a 2006 en el 100% i s’ha de fer sota els 
criteris següents:

El 83% de la capacitat d’emmagatzematge de 
gas utilitzable dels emmagatzematges subterranis 
s’ha d’assignar entre els usuaris que ho sol·licitin de 
forma proporcional a les seves vendes o consums 
totals en el mercat durant l’any natural anterior a 
cada repartiment.

Els comercialitzadors les quotes de mercat dels 
quals en el còmput de vendes totals de gas natural 
en l’any natural anterior sigui inferior al 0,5 per 100 
poden sol·licitar que sigui considerada fins a un 
màxim de l’esmentat percentatge la seva quota de 
vendes totals als efectes de còmput per al reparti-
ment descrit en el paràgraf anterior.

El 17% de la capacitat d’emmagatzematge de 
gas utilitzable s’ha d’assignar entre els usuaris de 
manera proporcional a les vendes a consumidors 
connectats a gasoductes de pressió inferior o igual a 
4 bars.

Per al període 2006-2007, la durada dels contrac-
tes que se signin com a conseqüència del reparti-
ment associat a aquesta reserva finalitza el mes de 
març de 2007, amb independència de la data en què 
se signin.

El secretari general d’Energia del Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç pot modificar els percen-
tatges a què es refereix la present disposició així 
com el procediment de repartiment.

El gestor tècnic del sistema ha de fer l’assignació 
de capacitats per al període 2006-2007 en un termini 
de quinze dies des de l’entrada en vigor de la pre-
sent disposició. Els contractes d’emmagatzematge 
subterrani de gas existents s’han d’ajustar als termi-
nis i quantitats assignades en el repartiment.»

Disposició transitòria primera. Plans de finançament 
extraordinaris i incentius al consum de carbó autòcton 
aprovats.

Els plans de finançament extraordinaris aprovats a 
societats titulars d’instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica abans de la data d’entrada en vigor del present 
Reial decret llei continuen en vigor fins a la seva extinció 
o modificació d’acord amb el que preveu la disposició 
addicional vintena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre.

Així mateix, s’han d’aplicar els sistemes d’incentius al 
consum de carbó autòcton existents abans de l’entrada 

en vigor del present Reial decret llei fins que es desplegui 
el sistema de primes a què es refereix la disposició addi-
cional vintena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre.

Disposició transitòria segona. Aplicació de disposicions 
anteriors i de la revisió de la tarifa mitjana.

Fins que es desplegui per reglament el que preveuen 
els apartats u a dotze de l’article 1 de conformitat amb el 
que estableix la disposició final segona d’aquest Reial 
decret llei:

1. Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica, 
amb una potència instal·lada igual o inferior a 50 MW, que 
a l’entrada en vigor de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
estiguin acollides al règim que preveu el Reial decret 
2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció d’energia 
elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de cogeneració i 
d’altres proveïdes per recursos o fonts d’energia renova-
bles, així com aquelles a què es refereix la disposició 
addicional segona del dit Reial decret, mantenen el règim 
esmentat.

2. La revisió de la tarifa mitjana que efectuï el Govern 
no és aplicable als preus, primes, incentius i tarifes que 
formen part de la retribució de l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que estableix el present Reial 
decret llei.

Disposició final primera. Títols competencials.

El present Reial decret llei es dicta a l’empara del que 
preveu l’article 149.1.13a i 25a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econò-
mica i bases de règim energètic.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

S’habilita el Govern per desplegar per reglament el 
que disposa el present Reial decret llei. En qualsevol cas, 
ha de desplegar en el termini de sis mesos des de la publi-
cació d’aquest Reial decret llei el règim retributiu de les 
instal·lacions de règim especial per a l’aplicació del que 
disposen els apartats u a dotze de l’article 1.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte el 
que disposen els apartats u a dotze i disset de l’article 1, 
que entren en vigor quan es produeixi la revisió del règim 
retributiu de les instal·lacions de règim especial de con-
formitat amb el que estableix la disposició final segona 
d’aquest Reial decret llei.

Madrid, 23 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


