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2. Aquest nivell mínim de protecció és finançat ínte-
grament per l’Administració General de l’Estat en els ter-
mes que estableix l’article 32 de la Llei esmentada, a càr-
rec dels recursos previstos anualment a la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a la seva transferèn-
cia a les comunitats autònomes.

3. El nivell mínim de protecció per a cada beneficiari 
del Sistema és l’equivalent a la quantitat fixada per a cada 
grau i nivell de dependència que es determini anualment 
segons el calendari d’aplicació progressiva que estableix 
la disposició addicional primera de la Llei. Per a l’exerci-
ci 2007, la quantitat és la corresponent a l’annex a aquest 
Reial decret.

4. Les quanties assenyalades a l’annex per al nivell 
mínim de protecció són objecte d’actualització anual mit-
jançant un reial decret, tenint en compte l’actualització 
aplicada a l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM).

5. L’Administració General de l’Estat ha de fer efec-
tiva a les comunitats autònomes les quantitats que siguin 
procedents en funció del nombre de beneficiaris recone-
guts en situació de dependència amb dret a prestacions, 
tenint en compte per a això el seu grau i nivell i la data 
d’efectivitat del reconeixement. Els crèdits necessaris per 
a aquesta finalitat s’han de lliurar mensualment per dotze-
nes parts segons el nombre de beneficiaris amb dret a 
prestació, i se n’ha de fer la regularització amb caràcter 
trimestral. Per a això, les comunitats autònomes han d’in-
formar l’Administració General de l’Estat de les resolu-
cions de reconeixement adoptades, així com del grau i 
nivell dels beneficiaris, a través de la connexió a la xarxa 
de comunicacions i serveis telemàtics del Sistema.

Disposició addicional única. Ceuta i Melilla.

1. L’Administració General de l’Estat assumeix les 
funcions de planificació, ordenació, direcció i gestió del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, així 
com el finançament corresponent al nivell mínim de pro-
tecció a les ciutats de Ceuta i Melilla.

2. De conformitat amb el que preveu la disposició 
addicional onzena de la Llei 39/2006, el Ministeri de Treball 
i Afers Socials i les ciutats de Ceuta i Melilla han de subs-
criure acords sobre centres i serveis del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, la col·laboració 
en la gestió i el seu finançament.

3. Les ciutats de Ceuta i Melilla poden contribuir 
amb l’Administració de l’Estat en la definició, el finança-
ment i la gestió d’un nivell de protecció addicional.

Disposició transitòria única. Aportació transitòria de 
fons a les comunitats autònomes.

Fins que el Consell Territorial no acordi els criteris per 
determinar la intensitat de protecció dels serveis, la com-
patibilitat i incompatibilitat entre aquests, les condicions i 
quanties de les prestacions econòmiques i els criteris de 
participació dels beneficiaris en el cost dels serveis, el 
Govern ha d’aportar a la comunitat autònoma les quanti-
tats establertes a l’annex, sempre que hi hagi un reconei-
xement de la situació de dependència i el beneficiari esti-
gui rebent serveis o prestacions econòmiques de 
dependència.

Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dic-
tar les disposicions que siguin necessàries per a l’aplica-
ció i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de maig de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

ANNEX

Expressió quantificada dels nivells de protecció del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Grau i nivell

Mínim de protecció garantit 
(article 3 del Reial decret)

–
Euros

Aportació total màxima 
estimada de l’Administració 

General
de l’Estat (en mitjana 
per benefi ciari i mes)

–
Euros

Mitjana estimada del total
de l’aportació

de les administracions públiques 
per benefi ciari i mes

corresponent als nivells mínim
i acordat

–
Euros

    

    
Grau III Gran dependència. Nivell 2   . . . . . . . . 250 507 1.014
Grau III Gran dependència. Nivell 1   . . . . . . . . 170 387 774

 9690 REIAL DECRET 615/2007, d’11 de maig, pel qual 
es regula la Seguretat Social dels cuidadors de 
les persones en situació de dependència. 
(«BOE» 114, de 12-5-2007.)

L’article 18 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència, quan regula la prestació 
econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a 
cuidadors no professionals, estableix a l’apartat 3 que el 
cuidador s’ha d’ajustar a les normes sobre afiliació, alta i 
cotització a la Seguretat Social que es determinin per 

reglament. Així mateix, a la disposició addicional quarta 
de la mateixa Llei s’estableix que el Govern ha de deter-
minar la incorporació a la Seguretat Social dels cuidadors 
no professionals en el règim que els correspongui, així 
com els requisits i el procediment d’afiliació, alta i cotit-
zació.

El vigent ordenament de la Seguretat Social, per 
donar compliment al mandat inclòs a la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, facilita el recurs a l’institut del conveni 
especial que preveu l’article 125.2 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, al qual s’han d’acollir els 
cuidadors no professionals per accedir a la protecció del 
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sistema de la Seguretat Social, en tant es percebi la pres-
tació econòmica que regula la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre.

L’objecte, per tant, d’aquest Reial decret és regular la 
inclusió a la Seguretat Social dels cuidadors no professio-
nals. De la mateixa manera, i atès que conforme a l’article 
18.4 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, es preveu 
l’aplicació als cuidadors no professionals de programes 
de formació i accions formatives, se’n recull el finança-
ment mitjançant un tipus reduït de cotització.

D’altra banda, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, pre-
veu un catàleg de serveis i prestacions, susceptibles 
d’ampliació per les comunitats autònomes i finançat per 
les diferents administracions, amb participació dels bene-
ficiaris segons la seva capacitat econòmica personal, que 
han de ser prestats per professionals. Ara bé, l’existència 
de diversos supòsits de finançament, en funció del tipus 
de servei, de l’aplicació progressiva de la llei, de la capa-
citat econòmica del destinatari del servei i del desplega-
ment de la norma a les diferents comunitats autònomes 
no es pot traduir en diferents regles d’enquadrament en el 
sistema de la Seguretat Social, que, a més, tindrien con-
seqüències negatives per a la qualitat de les prestacions i 
per a la igualtat efectiva en l’accés a aquestes prestacions 
per part dels beneficiaris. Per això és oportú delimitar, 
sobre la base de la normativa vigent, el marc d’enquadra-
ment dels cuidadors professionals.

En el seu procés d’elaboració, aquest Reial decret s’ha 
sotmès a consulta del Comitè Consultiu, del Consell Esta-
tal de Persones Grans, del Consell Nacional de la Discapa-
citat i del Consell Estatal d’Organitzacions no Governa-
mentals d’Acció Social, i s’ha rebut l’informe del Consell 
Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència.

Aquest Reial decret es dicta en ús de les facultats que 
confereixen la disposició final setena i la disposició addi-
cional quarta de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, així 
com la disposició final setena del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials, amb l’informe del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 
de maig de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Cuidadors no professionals.

1. Als efectes del que preveuen els articles 2.5, 14.4 i 
18 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, poden assumir la condició de cuidadors 
no professionals d’una persona en situació de dependèn-
cia el cònjuge i els parents per consanguinitat, afinitat o 
adopció, fins al tercer grau de parentiu.

2. Quan la persona en situació de dependència tin-
gui el domicili en un entorn caracteritzat per insuficiència 
de recursos públics o privats acreditats, la despoblació, o 
circumstàncies geogràfiques o d’una altra naturalesa que 
impedeixin o dificultin altres modalitats d’atenció, l’Admi-
nistració competent pot permetre excepcionalment l’exis-
tència d’atencions no professionals per part d’una per-
sona del seu entorn que, fins i tot sense tenir el grau de 
parentiu assenyalat a l’apartat anterior, resideixi al muni-
cipi de la persona dependent o en un de veí, i ho hagi fet 
durant el període previ d’un any.

Article 2. Enquadrament a la Seguretat Social.

1. Els cuidadors no professionals, als quals es refe-
reix l’article anterior, queden inclosos obligatòriament en 
el camp d’aplicació del règim general de la Seguretat 

Social i en situació assimilada a l’alta, mitjançant la subs-
cripció del conveni especial que regula aquest Reial 
decret.

La subscripció del conveni especial no necessita 
l’acreditació de període de cotització previ.

2. No és aplicable el que disposa l’apartat anterior en 
els supòsits en què el cuidador no professional segueixi 
realitzant o iniciï una activitat professional per la qual hagi 
de quedar inclòs en el sistema de la Seguretat Social, així 
com en els supòsits a què es refereix l’apartat següent.

De la mateixa manera, no hi ha obligació de subs-
criure un conveni especial en els supòsits en què el cuida-
dor estigui percebent la prestació de desocupació, o quan 
tingui la condició de pensionista de jubilació o d’incapaci-
tat permanent o, si es tracta d’un pensionista de viduïtat o 
a favor de familiars, quan tingui 65 anys o més.

3. No hi ha obligació de subscriure el conveni espe-
cial que regula aquest Reial decret pels períodes en què el 
cuidador no professional estigui gaudint dels períodes 
d’excedència laboral per raó de cura de familiars, que 
tinguin la consideració de períodes de cotització efectiva, 
d’acord amb el que preveu l’article 180 del text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social.

4. En els casos en què, com a conseqüència de la 
realització de les atencions no professionals, el cuidador 
hagi de reduir la seva jornada de treball i la retribució
corresponent, en els termes previstos a la legislació labo-
ral o de funció pública que sigui aplicable, el conveni 
especial s’ha d’aplicar per tal de mantenir la base de co-
tització en els termes que estableix l’article 4.2.

5. En els casos en què el cuidador no professional, 
abans de prestar les atencions corresponents en benefici 
de la persona dependent, hagi subscrit un conveni espe-
cial amb la Seguretat Social, escau l’extinció d’aquest 
conveni i la subscripció del que regula aquest Reial decret, 
sense perjudici de mantenir la base de cotització d’acord 
amb el que preveu l’article 4.2.

6. Als efectes de la subscripció del conveni especial i 
l’acreditació de la realització de les atencions no profes-
sionals, s’ha d’aportar còpia de la resolució per la qual 
s’hagi concedit la prestació econòmica a la persona atesa, 
així com la documentació acreditativa del parentiu amb 
aquella o de les circumstàncies a què es refereix l’article 1.2.

Article 3. Acció protectora.

La situació d’assimilació a l’alta a què es refereix l’ar-
ticle anterior ho és als efectes de les prestacions de jubila-
ció i d’incapacitat permanent i mort i supervivència, deri-
vades d’accident, de qualsevol caràcter, o de malaltia, 
amb independència de la seva naturalesa.

Article 4. Cotització.

1. La base mensual de cotització en el conveni espe-
cial és el límit mínim que en cada moment estigui esta-
blert en el règim general de la Seguretat Social.

En els casos en què les atencions a la persona en situ-
ació de dependència no arribin a la dedicació completa, la 
base de cotització indicada s’ha de reduir proporcional-
ment, sense que, llevat del que disposa el paràgraf segon 
de l’apartat següent, la base de cotització pugui ser infe-
rior al 50 per cent del límit mínim establert en el règim 
general.

2. Quan la persona que exerceixi les funcions de cui-
dador no professional hagi interromput una activitat per 
compte d’altri o per compte propi, per la qual hagi estat 
inclòs en el sistema de la Seguretat Social, a fi de dedicar-
se a l’atenció de la persona dependent, pot mantenir la 
base de cotització de l’últim exercici en l’esmentada acti-
vitat, sempre que sigui superior al límit mínim del règim 
general, i és a càrrec directe seu el cost de l’increment de 
cotització sobre la quantia resultant de l’aplicació de 
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l’apartat 1 d’aquest article. Aquesta base es pot actualitzar 
en els mateixos termes que el límit mínim esmentat.

En els casos que preveu l’article 2.4, la suma de la 
base de cotització del cuidador no professional, en funció 
de l’activitat laboral realitzada, i la prevista en aquest 
apartat, no pot ser superior a la base per la qual s’estava 
cotitzant abans de reduir la jornada i la retribució corres-
ponent, com a conseqüència de l’atenció al familiar en 
situació de dependència. Si se supera el límit indicat, s’ha 
de reduir la base de cotització aplicable en el conveni 
especial.

Si la subscripció del conveni especial que regula 
aquest Reial decret ha suposat l’extinció d’un altre con-
veni anterior, en els termes que regula l’article 2.5, l’inte-
ressat pot mantenir la base per la qual estava cotitzant i és 
a càrrec directe seu el cost de l’increment de cotització 
sobre la quantia resultant de l’aplicació de l’apartat 1 
d’aquest article. Aquesta base es pot actualitzar en els 
mateixos termes que el límit mínim del règim general.

3. A la base de cotització resultant, conforme al que 
preveuen els apartats anteriors, s’hi ha d’aplicar el tipus 
de cotització vigent en cada moment. L’import que en 
resulti s’ha de reduir mitjançant l’aplicació del coeficient 
que determini el Ministeri de Treball i Afers Socials, amb 
l’informe previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, i el 
resultat és la quota a ingressar.

4. Als efectes del finançament total o parcial de les 
accions formatives que preveu l’article 18.4 de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, es cotitza per formació pro-
fessional en una quantia equivalent al 0,2 per cent aplica-
ble a la base de cotització indicada a l’apartat 2 d’aquest 
article.

5. La cotització a la Seguretat Social, així com la cor-
responent a les accions formatives a què es refereix 
l’apartat anterior, l’assumeix directament per conveni 
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social l’Admi-
nistració General de l’Estat.

Article 5. Aplicació supletòria.

En el que no preveuen els articles anteriors s’aplica el 
que disposa el capítol I de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 
d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el 
sistema de la Seguretat Social.

Disposició addicional primera. Accés i càlcul de les pres-
tacions en els supòsits d’atencions no professionals a 
temps parcial.

En els supòsits que preveu el segon paràgraf de l’arti-
cle 4.1, per a l’accés i el càlcul de les prestacions econòmi-
ques corresponents s’apliquen les regles establertes en 
els casos de contractes a temps parcial.

Disposició addicional segona. Coeficient reductor de la 
cotització corresponent als cuidadors no professionals 
durant el 2007.

Sense perjudici del que estableix l’article 4.3, durant el 
2007 el coeficient reductor de la cotització dels cuidadors 
no professionals queda establert en el 0,77.

Disposició addicional tercera. Enquadrament a la Segu-
retat Social de les persones que presten atencions 
professionals i serveis d’assistència personal.

L’enquadrament a la Seguretat Social dels cuidadors 
professionals contractats per institucions públiques o per 
entitats privades, els contractats mitjançant la prestació 
econòmica vinculada al servei que regulen els articles 
14.3 i 17 de la Llei 39/2006, així com dels treballadors 
dedicats a l’assistència personal a grans dependents, en 
els termes que estableix l’article 19 de la mateixa Llei, es 

regeix pel que disposen les normes de Seguretat Social 
que siguin aplicables.

Disposició final primera. Modificació del Decret 2346/1969, 
de 25 de setembre.

S’afegeix un nou paràgraf d) a l’apartat 1, article 3, del 
Decret 2346/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula el 
règim especial de treballadors de la llar, en els termes 
següents:

«d) Els cuidadors professionals contractats mitjan-
çant la prestació econòmica que regulen els articles 14.3 i 
17 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, així com els tre-
balladors dedicats a l’assistència personal, en els termes 
que regula l’article 19 de l’esmentada Llei, encara que, en 
un cas i en l’altre, les atencions es portin a terme en el 
domicili de la persona dependent o del familiar amb qui 
convisqui.»

Disposició final segona. Modificacions dels reials 
decrets 357/1991, de 15 de març, i 383/1984, d’1 de 
febrer.

1. Es modifica l’apartat 4 de l’article 12 del Reial 
decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desplega en 
matèria de pensions no contributives la Llei 26/1990, de 
20 de desembre, per la qual s’estableixen a la Seguretat 
Social prestacions no contributives, que queda redactat 
en els termes següents:

«4. En tot cas es computen les rendes o ingres-
sos, de qualsevol naturalesa, que es tingui dret a 
percebre o gaudir-ne, llevat de les assignacions eco-
nòmiques per fill a càrrec, tingui o no la condició de 
persona amb discapacitat, en les diferents modali-
tats, atorgades pel sistema de la Seguretat Social, el 
subsidi de mobilitat i compensació per a despeses 
de transport, previst a la Llei d’integració social dels 
minusvàlids, els premis o recompenses atorgats a 
persones amb discapacitat en els centres ocupacio-
nals, així com les prestacions econòmiques i en 
espècie atorgades en aplicació de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia.»

2. Es modifica l’apartat 1.c) de l’article 2 del Reial 
decret 383/1984, d’1 de febrer, pel qual s’estableix i es 
regula el sistema especial de prestacions socials i econò-
miques que preveu la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social dels minusvàlids, que queda redactat en els termes 
següents:

«c) No ser beneficiari o no tenir dret, per edat o 
per qualsevol altra circumstància, a prestació o ajuda 
d’anàloga naturalesa i finalitat i, si s’escau, d’una 
quantia igual o superior atorgada per un altre orga-
nisme públic, i a aquest efecte s’exclouen les presta-
cions econòmiques i en espècie atorgades en aplica-
ció de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 
395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsis-
tema de formació professional per a l’ocupació.

1. S’incorpora un nou paràgraf a l’article 5.1.b) del 
Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el 
subsistema de formació professional per a l’ocupació, en 
els termes següents:

«Així mateix, poden participar en la formació 
d’oferta, regulada en aquest Reial decret, els cuida-
dors no professionals que atenguin les persones en 
situació de dependència, de conformitat amb el que 
estableix l’article 18.4 de la Llei 39/2006, de 14 de 
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desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència.»

2. S’incorpora un nou paràgraf c) a l’article 5.3 del 
Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el 
subsistema de formació professional per a l’ocupació, en 
els termes següents:

«c) Els cuidadors no professionals que atenguin 
les persones en situació de dependència, a què fa 
referència el segon paràgraf de l’apartat 1.b) d’aquest 
article.»

Disposició final quarta. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.17a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de legislació bàsica i 
règim econòmic de la Seguretat Social, excepte el que pre-
veu la disposició final tercera, que es dicta a l’empara del 
que disposa l’article 149.1.7a de la Constitució, que atribu-
eix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legisla-
ció laboral.

Disposició final cinquena. Habilitació de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dictar 
les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el 
desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de maig de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 9691 REIAL DECRET 616/2007, d’11 de maig, sobre 
foment de la cogeneració. («BOE» 114, de 
12-5-2007, i «BOE» 116, de 15-5-2007.)

El foment de la cogeneració d’alta eficiència sobre la 
base de la demanda de calor útil és una prioritat per a la 
Unió Europea i els seus estats membres, tenint en compte 
els beneficis potencials de la cogeneració pel que es refe-
reix a l’estalvi d’energia primària, l’eliminació de pèrdues 
en la xarxa i la reducció de les emissions, en particular de 
gasos d’efecte hivernacle, per contribuir així al compli-
ment dels objectius del Protocol de Kyoto de la Convenció 
marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic.

A més, l’ús eficaç de l’energia mitjançant la cogenera-
ció contribueix eficaçment a la seguretat i diversificació 
del proveïment d’energia i a la situació competitiva de la 
nostra indústria.

En execució dels objectius esmentats, es va promul-
gar la Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, d’11 de febrer de 2004, relativa al foment de la 
cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil al 
mercat interior de l’energia i per la qual es modifica la 
Directiva 92/42/CEE. D’altra banda, la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric, té com a fi bàsic establir la 
regulació del sector elèctric amb els objectius de garantir 

el subministrament elèctric i la seva qualitat al mínim preu 
possible, sense oblidar la protecció del medi ambient.

El present Reial decret preveu l’anàlisi i avaluació del 
potencial nacional de cogeneració d’alta eficiència, de les 
barreres que dificulten el seu desplegament i de les mesu-
res necessàries per facilitar l’accés a la xarxa d’unitats de 
cogeneració i centrals de microgeneració i cogeneració a 
petita escala, alhora que es defineixen els mètodes de 
determinació de l’estalvi energètic per a les unitats de 
cogeneració d’alta eficiència.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret 
espanyol el contingut de la Directiva 2004/8/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, rela-
tiva al foment de la cogeneració sobre la base de la 
demanda de calor útil al mercat interior de l’energia i per 
la qual es modifica la Directiva 92/42/CEE.

Alhora, es desplega l’article 6 de la Llei 24/2005, de 18 
de novembre, de reformes per a l’impuls a la productivi-
tat, amb la modificació de l’article 110 bis del Reial decret 
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les acti-
vitats de transport, distribució, comercialització, submi-
nistrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica, modificat pel Reial decret 1454/2005, 
de 2 de desembre, pel que fa a la informació al consumi-
dor sobre l’origen de l’electricitat consumida i el seu 
impacte sobre el medi ambient.

D’acord amb el que estableix la disposició addicional 
onzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hi-
drocarburs, aquest Reial decret ha estat sotmès a l’in-
forme preceptiu de la Comissió Nacional d’Energia, per a 
l’elaboració del qual s’han tingut en compte les 
al·legacions formulades en el tràmit d’audiència efectuat 
a través del Consell Consultiu d’Electricitat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 11 de maig de 2007,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. El present Reial decret té per objecte la creació 
d’un marc per al foment de la cogeneració d’alta eficièn-
cia de calor i electricitat basat en la demanda de calor útil 
i en l’estalvi d’energia primària, incrementant l’eficiència 
energètica i millorant la seguretat del proveïment.

2. Aquest Reial decret és aplicable a la cogeneració 
tal com es defineix a l’article 2.a).

Article 2. Definicions.

Als efectes del que disposa el present Reial decret 
s’entén per:

a) Cogeneració, la generació simultània en un pro-
cés d’energia tèrmica útil (calor útil) i elèctrica i/o mecà-
nica.

b) Calor útil, la calor produïda en un procés de coge-
neració per satisfer una demanda econòmicament justifi-
cable de calor o refrigeració.

c) Demanda econòmicament justificable, la demanda 
que no superi les necessitats de calor o refrigeració i que, 
si no es recorrés a la cogeneració, se satisfaria en condi-
cions de mercat mitjançant processos de producció 
d’energia diferents de la cogeneració.

d) Electricitat de cogeneració, l’electricitat generada 
en un procés relacionat amb la producció de calor útil i 
calculada d’acord amb la metodologia que estableix l’an-
nex II del present Reial decret.


