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present annex, ha d’anar precedida del nombre de la 
rúbrica corresponent.

b) Una explicació de les rúbriques numerades que 
figuren a l’anvers i el revers de la targeta (almenys les 
rúbriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b i 10).

En cas que un Estat membre vulgui redactar les inscrip-
cions esmentades en una llengua nacional que no sigui una 
de les llengües següents: búlgar, castellà, txec, danès, ale-
many, estonià, grec, anglès, francès, italià, letó, lituà, honga-
rès, maltès, neerlandès, polonès, romanès, portuguès, eslo-
vac, eslovè, finès o suec, ha d’elaborar una versió bilingüe 
de la targeta emprant una de les llengües esmentades, 
sense perjudici de les restants disposicions d’aquest annex.

2. Característiques de seguretat, amb inclusió de la 
protecció de dades personals.

Els diferents elements constitutius de la targeta de con-
ductor tenen per objecte descartar qualsevol possibilitat de 
falsificació o manipulació fraudulenta i detectar qualsevol 
temptativa d’aquest tipus. 

  

    Anvers 

   Revers 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 14798 ORDRE ITC/2370/2007, de 26 de juliol, per la 
qual es regula el servei de gestió de la demanda 
d’interruptibilitat per als consumidors que 
adquireixen la seva energia al mercat de pro-
ducció. («BOE»185, de 3-8-2007.)

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
regula el règim jurídic de les activitats destinades al sub-

ministrament d’energia elèctrica, consistents en la gene-
ració, el transport, la distribució, la comercialització i els 
intercanvis intracomunitaris i internacionals, així com la 
gestió econòmica i tècnica del sistema elèctric, d’acord 
amb les previsions que conté la Directiva 96/92/CE, del Par-
lament Europeu i del Consell, de 19 de desembre, sobre 
normes comunes per al mercat interior d’electricitat.

La Directiva 2003/54/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de juny de 2003, va establir noves normes 
comunes per completar el mercat interior de l’electricitat, 
va derogar la Directiva 96/92/CE i va introduir modificaci-
ons significatives.

Entre altres, un dels aspectes més destacats és que el 
subministrament passa a ser exercit en la seva totalitat 
pels comercialitzadors en lliure competència, i són els 
consumidors d’electricitat els que elegeixen lliurement el 
subministrador. Se substitueix el subministrament a 
tarifa, per raons de servei públic i protecció al client, per 
l’establiment d’un sistema de tarifes d’últim recurs per a 
determinats consumidors, per als quals es concep el sub-
ministrament elèctric com a servei universal. Aquesta 
activitat l’han de dur a terme les empreses comercialitza-
dores a les quals s’imposi aquesta obligació.

Fins ara, determinats consumidors oferien serveis de 
gestió de la demanda al sistema elèctric, com el d’inter-
ruptibilitat, reactiva o modulació de càrrega, que eren 
retribuïts a través de la tarifa elèctrica.

La necessitat de garantir el subministrament d’electri-
citat als consumidors obliga a disposar d’eines que flexi-
bilitzin l’operació del sistema i que permetin donar res-
postes ràpides i eficients davant d’eventuals situacions 
d’emergència, de manera que es minimitzi l’impacte en la 
seguretat del sistema. La possibilitat de reduir la potència 
demanada dels consumidors que hi estiguin disposats es 
presenta com una valuosa eina per resoldre els incidents 
que puguin derivar en una falta de subministrament.

La possibilitat de reduir la potència demanada d’energia 
elèctrica a canvi d’una compensació econòmica no és nova, 
ja que està prevista en la nostra regulació, si bé era una opció 
que només s’oferia als consumidors que estaven acollits a les 
tarifes generals d’alta tensió, a la tarifa horària de potència i 
als grans consumidors subjectes a la tarifa G.4., que complien 
determinades condicions. La necessitat d’adaptar la nostra 
regulació a la de la Unió Europea i de no donar un tractament 
discriminatori als consumidors en funció del procediment 
d’adquisició de l’energia fan necessari possibilitar la partici-
pació en el mecanisme de reducció de potència als consumi-
dors que adquireixen la seva energia al mercat de producció.

Atesa la importància d’aquest servei per garantir el 
subministrament i en línia amb el nou model que esta-
bleix la Directiva 2003/54/CE, es fa necessari regular-lo en 
el mercat per als consumidors que adquireixen la seva 
energia lliurement.

Per això, el Reial decret 1634/2006, de 29 de desembre, pel 
qual s’estableix la tarifa elèctrica a partir de l’1 de gener de 
2007, a la disposició transitòria sisena, fixa les bases per regu-
lar aquest servei que ha de gestionar l’operador del sistema, i 
habilita el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per desple-
gar les condicions i els requisits perquè hi participin els con-
sumidors en el mercat, així com el seu règim retributiu.

En virtut d’això, disposo:

CAPÍTOL I

Generalitats

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte regular les condicions 
del servei de gestió de la demanda d’interruptibilitat ofert 
pels consumidors que adquireixen la seva energia al mer-
cat de producció, els requisits per participar-hi com a pro-
veïdor, així com el seu règim retributiu.
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Article 2. Àmbit d’aplicació.

La present Ordre és aplicable als consumidors d’ener-
gia elèctrica connectats en alta tensió que contractin la 
seva energia al mercat de producció, directament o bé a 
través d’un comercialitzador o mitjançant un contracte 
bilateral.

CAPÍTOL II

Servei d’interruptibilitat

Article 3. Definició del servei d’interruptibilitat.

1. El servei d’interruptibilitat d’un consumidor que 
sigui proveïdor d’aquest servei consisteix a reduir la potèn-
cia activa demanada fins al valor de la potència residual 
requerida, en resposta a una ordre de reducció de potència 
donada per l’operador del sistema en els termes establerts 
a la present Ordre i en el contracte que es formalitzi entre 
aquest i aquell.

2. El servei d’interruptibilitat el gestiona l’operador 
del sistema.

Article 4. Tipus de reducció de potència i condicions 
d’aplicació de les ordres de reducció de potència.

1. Els tipus de reducció de potència, el preavís mínim 
amb què s’ha de sol·licitar cada tipus i la durada total 
màxima de cadascun d’aquests són els següents: 

Tipus Preavís mínim Durada total màxima

   
1 2 hores 12 hores
2 2 hores  8 hores
3 1 hora  3 hores
4 5 min.  2 hores
5 0 min. 1 hora

 En què:

Tipus: denominació de la modalitat de reducció de 
potència que poden oferir els consumidors proveïdors del 
servei.

Preavís mínim: és el temps mínim necessari entre 
l’instant d’emissió de l’ordre de reducció de potència i el 
d’inici del seu primer període d’aplicació.

Durada total màxima: és la suma de la durada màxima 
de tots els períodes que componen l’ordre de reducció de 
potència.

2. L’ordre de reducció de potència pot constar d’un o 
diversos períodes de durada mínima d’una hora i no neces-
sàriament consecutius. En cas que no siguin consecutius, 
hi ha d’haver almenys una hora d’interval entre aquests.

3. Cada tipus de reducció de potència es caracteritza 
pel nombre màxim de períodes per ordre, durada màxima 
de cada període i màxim valor de potència residual a con-
sumir en cadascun d’aquests. Per a cada tipus, els parà-
metres anteriors prenen els valors següents: 

Tipus
Nombre màxim 

de períodes 
per ordre

Durada màxima 
per període

Màxim valor de potència residual 
a consumir en cada període

    
1 3  4 hores P

màx. 1
 en dos períodes

P
50%

   en un període
2 2  4 hores P

màx. 2
3 1  3 hores P

màx. 3
4 1  2 hores P

màx. 4
5 1 1 hora P

màx. 5

tipus de reducció de potència «i», en els períodes en què 
se sol·liciti la màxima reducció de potència.

ii) P
f
 (potència de consum): valor verificable de 

potència a consumir de forma continuada pel proveïdor 
del servei, en els períodes tarifaris 1 a 6 que es defineixen 
a l’apartat 3 de l’article 8 del Reial decret 1164/2001, de 26 
d’octubre, pel qual s’estableixen tarifes d’accés a les xar-
xes de transport i distribució d’energia elèctrica. El valor 
de la potència de consum per a cada període ha de cons-
tar en la corresponent autorització administrativa, d’acord 
amb el que estableix el punt 4 de l’article 11. Aquests 
valors s’han de revisar anualment, tenint en compte el 
valor mitjà del consum en cadascun dels períodes tarifaris 
corresponents als dos últims anys i el perfil de consum 
previst per a l’any en curs comunicat a l’operador del sis-
tema.

iii) P
50%

 (potència residual 50%). Es calcula com a:

P
50%

 = P
màx. i 

+ 0,5* (P
f
 – P

màx. i
)

4. El temps transcorregut entre l’instant d’inici del 
primer període i l’instant final de l’últim període d’una 
ordre no pot ser superior en cap cas a la durada total 
màxima definida per al tipus de l’ordre esmentada.

5. El nombre màxim d’hores d’aplicació a cada con-
sumidor que presti aquest servei per al conjunt d’ordres 
de tipus 1 i 2 és de 120 hores per any. Per al conjunt d’or-
dres tipus 3, 4 i 5, la durada ha de ser com a màxim de 120 
hores per any. Les hores d’aplicació de cada tipus d’ordre 
es calculen com a suma de la durada de tots els períodes 
en què se sol·liciti reducció de potència. Per a cada consu-
midor que presti aquest servei el nombre màxim d’ordres 
de reducció de potència, sigui quin sigui el tipus, és de 
cinc de setmanals i una de diària.

Als efectes del còmput anterior, no es tenen en consi-
deració les ordres de reducció de potència que l’operador 
del sistema anul·li abans que s’iniciï el període de preavís 
mínim.

6. Es poden contractar els tipus de reducció de 
potència d’acord amb les modalitats següents:

a) Modalitat a: només es contracten els tipus 3, 4 i 5.
b) Modalitat b: es contracten els cinc tipus definits 

amb caràcter general.

Article 5. Aplicació del servei d’interruptibilitat.

1. L’operador del sistema ha de gestionar el servei 
d’interruptibilitat atenent les necessitats que sorgeixin en 
l’operació del sistema elèctric. Addicionalment, i sense 
perjudici de l’aplicació per les necessitats esmentades, 
pot aplicar ordres de reducció de potència tipus 1 i 2 quan 
la relació entre la previsió de potència disponible en el 
sistema i la previsió de potència demanada corresponent 
sigui inferior a 1,10.

2. Per a l’aplicació d’aquest servei, l’operador del 
sistema ha d’enviar, a través del sistema establert per a 
aquest fi, una ordre de reducció de potència als proveï-
dors d’aquest servei i aquests, en resposta a l’ordre, han 
de reduir la seva potència demanada fins als valors de 
potència residual requerits en la mateixa ordre.

3. Els gestors de les xarxes de distribució poden sol-
licitar a l’operador del sistema que emeti una ordre de 
reducció de potència en les àrees de distribució de la seva 
competència quan les circumstàncies d’operació ho exi-
geixin.

L’operador del sistema ha d’analitzar la sol·licitud i, si 
s’escau, determinar l’ordre de reducció de potència que 
s’adapti a les necessitats plantejades pel gestor de la 
xarxa de distribució, ha de procedir en conseqüència i 
n’ha d’informar degudament l’esmentat gestor. A aquests 
efectes, s’ha d’establir un procediment d’operació.

 En què:

i) P
màx. i

 (potència residual màxima): valor de potèn-
cia màxima a consumir pel proveïdor del servei per al 
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4. L’ordre de reducció de potència demanada que 
emeti l’operador del sistema ha de contenir la informació 
següent:

a) El tipus de reducció.
b) El nombre de períodes de reducció en què es divi-

deix. Per a cadascun d’ells s’ha d’especificar:

 i) L’instant d’inici del període de reducció.
ii) L’instant de finalització del període de reducció.
iii) La potència residual.

5. Tant la verificació de disponibilitat de la potència a 
reduir com la comunicació d’ordres de reducció de potèn-
cia i el seguiment del seu compliment s’han de fer mitjan-
çant un sistema informàtic de comunicacions, execució i 
control de la interruptibilitat.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha 
de determinar les especificacions tècniques i funcionals 
d’aquest sistema de comunicació, execució i control.

Article 6. Retribució del servei d’interruptibilitat.

Aquest servei prestat pel consumidor es retribueix 
d’acord amb la següent fórmula:

RSI= DI × FE

En què:

RSI: retribució anual del servei d’interruptibilitat 
expressada en euros, amb el límit màxim per a cada pro-
veïdor del servei de 20 euros per MWh consumit.

FE: import corresponent a la facturació anual equiva-
lent de l’energia, expressada en euros, que es calcula 
d’acord amb la següent fórmula: 

  

FE= 
=

4

1h

[P eh (
=

6

1j

 Ej j ) h] 

 On:

P
eh

 és el preu mitjà de l’energia expressat en euros per 
MWh amb dos decimals corresponent al trimestre h. La 
Direcció General de Política Energètica i Mines ha de 
publicar aquest preu per a cada trimestre utilitzant com a 
referències els preus resultants del mercat diari, els preus 
del mercat a termini d’OMIP i els preus resultants en les 
subhastes de distribuïdors o comercialitzadors d’últim 
recurs corresponent.

Ej és l’energia anual consumida en barres de central, 
expressada en kWh, en cada període tarifari j que es defi-
neix a l’apartat 3 de l’article 8 del Reial decret 1164/2001, 
de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen tarifes d’accés a 
les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica.

αj, coeficient de modulació de càrrega, que pren els 
següents valors en cada període tarifari j 

Període tarifari 1 2 3 4 5 6

       
αj 0,046 0,096 0,09 0,176 0,244 1,390

 La Direcció General de Política Energètica i Mines pot 
modificar els valors en funció de l’evolució del sistema 
elèctric, així com establir diferents categories per a 
aquests en funció de la modulació de càrrega que el pro-
veïdor del servei presti al sistema.

DI: descompte anual en percentatge. S’ha de calcular 
amb dues xifres decimals i l’arrodoniment s’ha de fer, per 
defecte o per excés, segons que la tercera xifra decimal 

desestimada sigui o no inferior a 5. S’ha de calcular 
d’acord amb la fórmula següent: 

  

)( −
−= =

1

1

max1

2100
78,0

m

n

i

im

P

PPKiS

H

H
DI

 En què les variables tenen el significat següent:

H = hores anuals d’utilització equivalent expressades 
en nombres enters, amb un arrodoniment igual a l’ante-
rior, que es calcula com el quocient entre el consum total 
anual expressat en kWh i la potència Pm1 que es defineix 
més endavant, expressada en kW. Si el valor del quocient 
és inferior a 2.100, DI és igual a 0. Si el valor del quocient 
és superior a 14.000 hores, H pren el valor de 14.000.

S = coeficient de coincidència. Té els següents valors, 
segons el nombre de tipus de reducció de potència que 
hagin estat contractats pel proveïdor del servei 

Nre. tipus S

    
 3 0,85  
 5 0,65  

 Ki = constant, que té un valor per a cada tipus «i» d’or-
dre de reducció de potència que hagi estat contractada 
pel proveïdor del servei. 

Tipus K

    
 1 25  
 2 25  
 3 14  
 4 16  
 5 20  

 P
m1

 = potència mitjana consumida pel proveïdor 
d’aquest servei en el període tarifari 1 definit a l’apartat 3 
de l’article 8 del Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, 
pel qual s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de trans-
port i distribució d’energia elèctrica. El seu valor es cal-
cula com a quocient entre l’energia consumida en el perí-
ode tarifari 1 definit anteriorment i les hores de l’esmentat 
període descomptant-hi, si s’escau, les hores correspo-
nents a ordres de reducció de potència aplicades durant 
aquest.

P
màx. i

 = potència residual màxima que pot demanar el 
consumidor durant la possible interrupció en cadascun 
dels tipus «i» als quals estigui acollit.

∑Ki (P
m1

 – P
màx. i

) = suma dels productes Ki (P
m1

 – P
màx. i

) 
per a cada un dels tipus «i» de reducció de potència con-
tractats. Si el valor de (P

m1
 – P

màx. i
) és negatiu, es pren 

igual a 0.
Tots els valors de potència s’han d’expressar en kW.

Article 7. Requisits del compliment d’una ordre de reduc-
ció de potència.

1. Perquè una ordre de reducció de potència es con-
sideri complerta per part del proveïdor del servei ha de 
reunir com a mínim els requisits següents:

a) Existència de tots els registres de potència dema-
nada generats per un maxímetre integrador de cinc 
minuts des de l’instant d’inici del primer període fins a 
l’instant final de l’últim període de l’ordre de reducció de 
potència, segons l’hora del rellotge de l’equip del proveï-
dor del servei.
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Es consideren instant d’inici i fi de cada període els 
instants comunicats per l’operador del sistema al proveï-
dor del servei en l’esmentada ordre de reducció de potèn-
cia, i que han d’estar registrats tant en l’equip del proveï-
dor del servei com en el de l’operador del sistema.

Els registres s’han d’emmagatzemar en suport infor-
màtic d’acord amb el format que defineixi l’operador del 
sistema i en cinta de paper, i s’ha de conservar almenys 
durant cinc anys.

b) Totes les potències demanades i recollides en els 
registres esmentats a la lletra a) anterior no poden supe-
rar, en cap període, el màxim valor de potència residual a 
consumir, Pmaxi o P50%, segons el cas.

2. Quan no sigui possible determinar la potència dema-
nada per funcionament incorrecte del maxímetre integrador 
de cinc minuts, s’han de distingir els casos següents:

a) Quan, excepcionalment, en cas de fallada o indis-
ponibilitat del maxímetre integrador de cinc minuts, els 
registres de potència demanada els pugui determinar 
l’operador del sistema mitjançant integració de les tele-
mesures de temps real rebudes o per qualsevol altre mitjà 
que estimi convenient.

En aquest cas, l’operador del sistema pot considerar 
complerta una ordre de reducció de potència, sempre que 
es compleixi el requisit establert al paràgraf b) de l’apartat 1 
anterior i el proveïdor del servei solucioni, en el termini 
màxim de 30 dies des de la data d’emissió de l’ordre de 
reducció de potència, els defectes que hagin provocat la 
fallada o indisponibilitat dels maxímetres o del seu registre. 
L’operador del sistema ha de comprovar el funcionament 
correcte de l’equip, expedir el certificat corresponent i notifi-
car-ho a la Direcció General de Política Energètica i Mines.

En cas contrari, l’ordre de reducció de potència es 
considera incomplerta.

b) Quan l’operador del sistema no pugui verificar el 
compliment de l’ordre de reducció de potència sol·licitada, 
s’ha de considerar incomplerta, i és aplicable la penalitza-
ció corresponent.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha 
de resoldre els casos en què hi hagi dubte sobre el com-
pliment o no d’una ordre de reducció de potència per part 
del proveïdor del servei.

Article 8. Repercussions de l’incompliment d’una ordre 
de reducció de potència.

L’incompliment d’una ordre de reducció de potència 
comporta les penalitzacions següents:

1a Si no s’ha produït cap incompliment en els dotze 
mesos anteriors, l’incompliment porta associada una 
penalització equivalent al 120 per cent de la retribució pel 
servei d’interruptibilitat que li hauria correspost l’any en 
què es produeix l’incompliment.

2a Si s’ha produït un incompliment en els dotze 
mesos anteriors el nou incompliment implica una penalit-
zació equivalent al màxim que resulti de comparar el 
doble de la retribució corresponent a l’últim mes percebut 
i el doble de la retribució rebuda des de l’últim incompli-
ment i la proposta de l’operador del sistema a la Direcció 
General de Política Energètica i Mines de revocació de 
l’autorització administrativa atorgada al consumidor per a 
la prestació del servei d’interruptibilitat.

CAPÍTOL III

Procediment i requisits dels consumidors 
per a la contractació del servei

Article 9. Requisits que han de reunir els consumidors 
per a la contractació del servei.

Els consumidors d’energia elèctrica que vulguin con-
tractar la prestació del servei d’interruptibilitat han de 

complir els requisits següents en cada punt de subminis-
trament a què s’acullin a aquest servei:

1r Ser consumidors connectats en alta tensió que 
contractin la seva energia al mercat de producció, directa-
ment, o bé a través d’un comercialitzador.

2n Oferir un valor mínim de potència interruptible 
(Pof) en tots els períodes tarifaris, 1 a 6, no inferior a 5 
MW, per a tots i cadascun dels tipus de reducció de potèn-
cia que contracti.

A aquests efectes, es considera complerta aquesta 
condició en un període tarifari i per a un determinat tipus 
de reducció de potència si s’acredita la condició següent:

(E
j
 / h

j
 – P

màx. i
)≥ 5.000 mw

En què:

P
of
: potència interruptible oferta pel proveïdor del ser-

vei en cada període tarifari j i per a cada tipus d’ordre de 
reducció de potència i que ve definida d’acord amb la fór-
mula següent:

E
j
 /

 
h

j – P
màx. i

En què:

E
j
: valor de l’energia consumida pel proveïdor del ser-

vei en el període tarifari j expressada en kWh.
h

j
: nombre d’hores anuals corresponents al període 

tarifari j.
P

màx. i
: valor de potència màxima a consumir pel prove-

ïdor del servei per al tipus de reducció de potència «i», en 
els períodes en què se sol·liciti la màxima reducció de 
potència, expressada en kW.

Per acollir-se a aquest sistema, els consumidors han 
d’acreditar que han complert l’esmentada condició durant 
els dos anys anteriors d’acord amb la informació a què fa 
referència l’article 11 o estar en condicions d’acreditar-la 
per a l’any que es vulgui prestar el servei en el pla de fun-
cionament anual previst. En el cas d’instal·lacions que 
hagin començat a funcionar en un termini inferior a un 
any en el moment de presentar la sol·licitud, s’exigeix un 
nombre d’hores de funcionament en el període equiva-
lent que suposi una proporció idèntica a la condició ante-
rior en el període transcorregut des de l’inici del seu con-
sum. Per a instal·lacions noves s’ha de verificar aquesta 
condició sobre el pla de funcionament anual previst.

3r Que el volum de consum anual en el període tari-
fari 6 sigui igual o superior al 55 per cent del seu volum 
total de consum anual.

4t Tenir instal·lat un relé de desllastat per subfre-
qüència els ajustos del qual els ha de determinar l’opera-
dor del sistema.

5è Tenir instal·lats els equips de mesura i control que 
es requereixin per a la gestió, control i mesurament del 
servei.

6è No desenvolupar una activitat que inclogui ser-
veis bàsics o altres activitats en què l’aplicació del servei 
d’interruptibilitat pugui provocar riscos per a la seguretat 
de les persones o els béns.

Als efectes de l’aplicació dels requisits, els períodes tarifa-
ris a què fan referència són els definits a l’apartat 3 de l’article 
8 del Reial decret esmentat 1164/2001, de 26 d’octubre.

Article 10. Informe de l’operador del sistema sobre la 
idoneïtat del consumidor per a la prestació del servei.

1. Els consumidors en alta tensió que, adquirint la 
seva energia al mercat de producció, vulguin prestar el 
servei d’interruptibilitat i reuneixin els requisits indicats 
als punts 1r, 2n, 3r, 4t i 6è de l’article anterior, han de sol-
licitar informe a l’operador del sistema abans del dia 1 de 
juliol de l’any en què es vol començar a prestar el servei.
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2. Als efectes anteriors, l’operador del sistema ha 
d’establir el model de sol·licitud per a la petició de l’es-
mentat informe, que ha d’estar disponible a la seva 
pàgina web.

3. La sol·licitud d’informe per part del consumidor a 
l’operador del sistema ha d’incloure la informació i docu-
mentació següent:

a) Acreditació de participació al mercat de producció 
com a comprador d’energia elèctrica per al punt de submi-
nistrament en què es vulgui oferir la prestació del servei 
d’interruptibilitat o acceptació del consumidor d’un com-
promís ferm de participació en el mercat de producció com 
a agent comprador d’energia elèctrica per al punt de sub-
ministrament en cas que se li concedeixi la corresponent 
autorització administrativa per a la prestació del servei.

b) Contracte vigent d’accés a les xarxes, per al punt 
de subministrament del consumidor en què es vulgui ofe-
rir la prestació del servei d’interruptibilitat o acceptació 
del consumidor d’un compromís ferm de formalitzar un 
contracte d’accés en la data d’inici de la prestació del ser-
vei en cas que se li concedeixi la corresponent autoritza-
ció administrativa per a la prestació del servei.

c) Tipus de reducció de potència que es volen proveir 
i valor de potència residual màxima (P

màx. i
) per a cada una 

d’aquestes.
d) Acreditació que la potència màxima interruptible 

(P
of
) en tots els períodes tarifaris, 1 a 6, és igual o superior 

a 5 MW, per a tots i cadascun dels tipus de reducció de 
potència que vol contractar.

A aquests efectes, el consumidor ha de presentar el 
corresponent certificat de l’empresa distribuïdora on 
constin les potències contractades i el consum d’energia 
elèctrica en els dos últims anys desglossats en els dife-
rents períodes horaris.

En el supòsit que el consumidor no compleixi aquest 
requisit, l’operador del sistema ho ha d’expressar en el seu 
informe als efectes que la Direcció General de Política Energè-
tica i Mines pugui valorar, amb caràcter previ a la seva resolu-
ció, si concorren circumstàncies que fan viable que, no obs-
tant això, aquest pugui prestar el servei d’interruptibilitat.

e) Les previsions de consum horari per a la tempo-
rada elèctrica següent, que s’han de comunicar en el for-
mat que determini l’operador del sistema.

f) Acreditació del punt 6è de l’article anterior.

4. L’operador del sistema, a la vista de la informació 
presentada, ha d’elaborar un informe per a la Direcció 
General de Política Energètica i Mines que permeti ava-
luar la idoneïtat del consumidor per a la prestació del 
servei. Així mateix, ha de tenir en compte la seva possible 
efectivitat i l’existència de circumstàncies que suposin la 
inexistència de benefici per al sistema elèctric o possibles 
perjudicis a tercers.

5. L’operador del sistema ha d’emetre el seu informe, 
dins el termini d’un mes a comptar de la recepció de la 
sol·licitud, justificant, si s’escau, la raó per la qual rebutja 
la idoneïtat del consumidor sol·licitant. Interrompen el 
termini per a l’emissió d’informe les peticions addicionals 
d’informació per part de l’operador del sistema.

Si l’informe de l’operador del sistema és favorable, 
aquest ha de recollir totes les característiques tècniques i 
condicions de prestació del servei considerades per a la 
seva elaboració, així com els requisits necessaris per for-
malitzar el contracte corresponent.

Article 11. Obtenció de l’autorització administrativa per a 
la prestació del servei.

1. L’autorització administrativa per a la prestació del 
servei d’interruptibilitat s’obté mitjançant sol·licitud del 
consumidor adreçada a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines, abans del dia 15 de setembre de l’any 
en què es vulgui començar a prestar el servei.

2. A l’esmentada sol·licitud, s’hi ha d’adjuntar l’in-
forme de l’operador del sistema, emès amb caràcter previ 
a aquesta, i tots els documents que s’hi hagin presentat 
per a la seva elaboració.

3. La Direcció General de Política Energètica i Mines 
ha de resoldre la sol·licitud presentada pel consumidor en 
el termini d’un mes a comptar de la recepció, i autoritzar 
o denegar la prestació del servei d’interruptibilitat i li ho 
ha de notificar amb indicació, si s’escau, de les condicions 
específiques per a la prestació de cada servei.

4. L’autorització administrativa per a la prestació del 
servei d’interruptibilitat ha de contenir, com a mínim, les 
condicions següents:

a) Les característiques del proveïdor del servei i les 
especificacions tècniques de les seves instal·lacions.

b) El punt d’accés a les xarxes, en el qual el proveï-
dor oferirà aquest servei.

c) La potències contractades en els diferents perío-
des tarifaris per als quals s’autoritza la prestació del ser-
vei, que són els valors de les potències de consum (P

f
) per 

a cada període tarifari, d’acord amb el que estableix 
l’apartat 3 del punt ii) de l’article 4.

d) Els tipus de reducció de potència autoritzats.
e) Les potències residuals màximes que pot dema-

nar el proveïdor del servei, durant una ordre de reducció 
de potència per a cada un dels tipus de reducció de potèn-
cia que tingui autoritzats (P

màx. i
).

f) Si s’escau, les condicions específiques que apli-
quin a cada tipus de consumidor, segons s’estableix a 
l’article 12.1.

5. En tot cas la validesa de l’autorització administra-
tiva per a la prestació del servei queda condicionada a la 
presentació, en el termini màxim de 10 dies davant la 
Direcció General de Política Energètica i Mines, de la cer-
tificació emesa per l’operador del sistema corresponent a 
la disponibilitat, a la data d’inici del contracte dels equips 
i aparells següents:

a) Equips de mesura, control i comunicacions neces-
saris per a la prestació del servei d’interruptibilitat, amb 
les especificacions tècniques i funcionals que estableixi la 
Direcció General de Política Energètica i Mines.

b) Relé de desllastat per subfreqüència instal·lat en 
el punt de subministrament l’ajust del qual l’ha d’establir 
l’operador del sistema, de manera que el conjunt de con-
sumidors que ofereixen el servei d’interruptibilitat consti-
tueixin un esglaó de desllastat anterior a l’establert per a 
la resta dels consumidors.

Article 12. Formalització del contracte de prestació del 
servei amb l’operador del sistema.

1. Una vegada autoritzat el servei per la Direcció Gene-
ral de Política Energètica i Mines, l’operador del sistema, a 
sol·licitud dels interessats, ha de formalitzar el contracte 
d’acord amb un model de contracte d’adhesió per a la seva 
prestació, sense perjudici que, en cada contracte que es for-
malitzi, s’hi fixin les condicions específiques per a cada tipus 
de consumidor que s’hagin autoritzat.

2. La sol·licitud a l’operador del sistema per a la for-
malització del contracte ha de tenir lloc abans del dia 15 
d’octubre de l’any en què s’hagi obtingut l’autorització 
administrativa.

3. Una vegada incorporat al servei, el consumidor 
autoritzat ha de començar a prestar el servei el dia 1 de 
novembre de l’esmentat any.

El contracte té una vigència d’un any i es considera 
prorrogat per iguals períodes si el consumidor no comu-
nica fefaentment per escrit a l’operador del sistema la 
seva voluntat de resoldre’l, amb un preavís mínim de dos 
mesos a la data de la finalització i sempre que l’operador 
del sistema hagi comprovat que el consumidor segueix 
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complint els requisits. Una vegada resolt el contracte, 
l’operador del sistema ho ha de comunicar, en el termini 
màxim de 10 dies, a la Direcció General de Política Ener-
gètica i Mines.

4. Abans del dia 10 de novembre de cada any, l’opera-
dor del sistema ha d’informar la Direcció General de Política 
Energètica i Mines i la Comissió Nacional d’Energia sobre 
els contractes de prestació del servei d’interruptibilitat que 
hagi formalitzat per al període comprès entre l’1 de novem-
bre de l’any en curs i el 31 d’octubre de l’any següent.

Article 13. Modificació de les condicions d’autorització 
per a la prestació del servei.

Les modificacions d’alguna de les condicions establer-
tes en l’autorització per a la prestació del servei necessita 
l’autorització de la Direcció General de Política Energètica 
i Mines, amb l’informe previ de l’operador del sistema.

L’emissió de l’informe es regeix pel que disposa l’arti-
cle 10. En aquests casos la Direcció General de Política 
Energètica i Mines ha d’establir, quan sigui procedent, les 
condicions d’adaptació de la retribució corresponent a la 
temporada elèctrica en què es produeixi.

Una vegada autoritzades les modificacions l’operador 
del sistema ha de formalitzar els canvis en el contracte 
amb el proveïdor del servei.

Article 14. Revocació de l’autorització administrativa per 
a la prestació del servei i resolució del contracte.

1. La Direcció General de Política Energètica i Mines 
pot revocar l’autorització administrativa per a la prestació 
del servei, d’ofici, a instància del proveïdor del servei o bé 
a petició de l’operador del sistema, en els casos següents:

a) Quan el proveïdor del servei comuniqui a l’opera-
dor del sistema la seva intenció de resoldre el contracte o 
de no prorrogar-lo, complint el que disposa l’article 12.3.

b) Que el proveïdor del servei cessi en la seva activi-
tat.

c) A petició de l’operador del sistema, quan segons 
el parer d’aquest:

1r Es modifiquin substancialment les condicions 
considerades per a l’emissió d’informe favorable de 
manera que la prestació del servei no resulti efectiva, no 
en derivi un benefici per al sistema elèctric o pugui resul-
tar un perjudici per a tercers.

2n S’hagin produït incompliments en la prestació 
del servei d’interruptibilitat, segons el que estableix l’arti-
cle 8.

3r S’hagin incomplert les condicions del servei d’in-
terruptibilitat establertes en la present Ordre o previstes 
en l’autorització administrativa.

4t Hi hagi un funcionament incorrecte del sistema de 
mesura, control i comunicacions, corresponent al consu-
midor autoritzat, que impedeixi, de forma reiterada, la 
verificació per part de l’operador del sistema del compli-
ment de la prestació del servei.

5è S’hagi incomplert l’obligació de subministrament 
d’informació a l’operador del sistema.

6è S’hagin incomplert les obligacions de pagament 
a l’operador del sistema degudes a penalitzacions o a 
refacturacions.

2. La Direcció General de Política Energètica i Mines 
ha de comunicar al proveïdor del servei la iniciació de 
l’expedient de revocació perquè en un termini d’un mes, 
a comptar de la recepció de la notificació, aquell pugui 
formular les al·legacions i aportar els documents que tin-
gui per convenients.

3. La Direcció General de Política Energètica i Mines, 
en vista de les al·legacions formulades, ha de resoldre 
l’expedient de revocació, en el termini de dos mesos a 
comptar de la iniciació d’aquell, de la manera següent:

a) En sentit estimatori de la revocació, cas en què la 
Direcció General de Política Energètica i Mines ha de 
revocar l’autorització administrativa per a la prestació del 
servei. En aquesta resolució de revocació s’hi ha d’in-
cloure la data des de la qual té efecte la revocació i les 
liquidacions que, si s’escau, siguin procedents.

b) En sentit parcialment estimatori de la revocació, 
cas en què la Direcció General de Política Energètica i 
Mines ha de proposar modificacions en les condicions de 
l’autorització administrativa.

c) En sentit desestimatori de la revocació, cas en què 
l’autorització administrativa continua vigent amb les con-
dicions existents.

4. La revocació de l’autorització administrativa a ins-
tància de l’operador del sistema comporta la liquidació 
corresponent des de la data de vigència de l’autorització 
administrativa, així com el pagament de les penalitzaci-
ons a què estigui obligat el proveïdor del servei.

En tot cas, la revocació de l’autorització administrativa 
comporta la resolució automàtica del contracte.

5. La resolució unilateral del contracte o de les seves 
pròrrogues, a instància del consumidor, durant el seu perí-
ode de vigència comporta la liquidació corresponent per la 
prestació del servei des de la data de vigència del contracte 
o de la seva pròrroga, així com el pagament de les penalit-
zacions a què estigui obligat el proveïdor del servei.

Si el consumidor incompleix la seva obligació de pre-
avisar l’operador del sistema de la resolució del contracte, 
d’acord amb el que disposa l’article 12.3, cal atenir-se a les 
conseqüències que prevegi el contracte que hagin forma-
litzat les parts.

CAPÍTOL IV

Liquidació, inspecció i comprovació

Article 15. Liquidació del servei.

1. Correspon a l’operador del sistema la liquidació 
del servei d’interruptibilitat que presti cadascun dels seus 
proveïdors, d’acord amb el que estableixen els apartats 
següents.

2. L’esquema de liquidacions és el següent:

2.1 Liquidacions mensuals:

Mensualment, l’operador del sistema ha de fer una 
liquidació provisional a càrrec de la liquidació anual defi-
nitiva, que s’ha de calcular de la manera següent:

L’operador del sistema ha de calcular mensualment per 
a cada consumidor el descompte percentual (DI) calculat 
d’acord amb la fórmula establerta a l’article 6. Per al càlcul 
del paràmetre H, s’ha d’utilitzar l’energia realment subminis-
trada des del començament del període anual fins a l’últim 
dia del mes considerat, dividida pel nombre de mesos del 
període anual transcorregut i multiplicada per 12.

El descompte percentual (DI) calculat així s’aplica 
sobre la facturació equivalent per energia activa del 
mateix període transcorregut (FE). A l’import resultant 
s’hi afegeixen, si s’escau les penalitzacions correspo-
nents. A aquest valor se li dedueix el calculat de la mateixa 
manera per al mes anterior. Aquesta diferència és la factu-
ració del servei d’interruptibilitat del mes corresponent.

L’operador del sistema ha de comunicar mensualment 
a la Comissió Nacional d’Energia les facturacions provisio-
nals corresponents a la retribució d’aquest servei i la infor-
mació utilitzada per fer-ne el càlcul, dins el termini màxim 
dels 25 dies següents al període al qual corresponguin.

2.2 Liquidació anual definitiva:

La liquidació definitiva del servei d’interruptibilitat té 
caràcter anual i comprèn el període des del dia 1 de novem-
bre de l’any «n» fins al dia 31 d’octubre de l’any «n+1».
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La Comissió Nacional d’Energia, en el termini màxim de 
tres mesos a comptar del dia 1 de novembre de l’any «n+1» 
i sobre la base de la informació subministrada per l’opera-
dor del sistema, ha de comprovar cadascuna de les factura-
cions del servei prestat pels consumidors, a l’efecte de pro-
posar a la Direcció General de Política Energètica i Mines 
l’aprovació de la liquidació definitiva a cada proveïdor.

Article 16. Facturació dels serveis.

1. La Comissió Nacional d’Energia ha de fer mensu-
alment la transferència de fons per aquest servei a l’ope-
rador del sistema el dia 30 del mes m+2 al qual correspon-
gui la facturació d’aquest servei.

L’operador del sistema, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar de la data en què l’operador del sistema 
rebi la transferència de fons, ha de liquidar de forma pro-
visional a càrrec de la liquidació anual definitiva el servei 
a cadascun dels seus proveïdors. En cas que els fons 
transferits per la Comissió Nacional de l’Energia a l’opera-
dor del sistema no cobreixin l’import total de la liquidació 
del servei d’interruptibilitat, aquests fons s’han de prorra-
tejar entre els consumidors prestadors del servei.

2. La facturació del servei, tant pels proveïdors del 
servei com per l’operador del sistema, i el subministra-
ment de la informació necessària per fer-ho, s’ha de des-
envolupar a través d’un procediment d’operació. L’opera-
dor del sistema pot posar a disposició d’un tercer, amb la 
comunicació prèvia a la Comissió Nacional d’Energia, la 
gestió de la facturació associada al contracte.

3. En cas de discrepància en les facturacions realitza-
des per aquest servei, resol la Direcció General de Política 
Energètica i Mines.

Article 17. Liquidació de la reducció del programa de 
consum d’energia del mercat establerta per ordres de 
reducció de potència.

1. La reducció del consum horari d’energia progra-
mat en el mercat per a cada comercialitzador i per a cada 
proveïdor del servei, deguda a ordres de reducció de 
potència, s’ha de liquidar al corresponent preu del mercat 
diari. Aquesta reducció d’energia s’ha de descomptar del 
programa del mercat per calcular els desviaments.

2. Als efectes de l’aplicació de l’apartat anterior, els 
consumidors que prestin el servei d’interruptibilitat han 
de comunicar a l’operador del sistema la millor previsió 
horària del seu consum i les dades de tarifa d’accés, 
necessàries per a la seva elevació a barres de central. 
L’operador del sistema ha de calcular la reducció del pro-
grama horari motivada per ordres de reducció de potèn-
cia, amb l’última informació disponible rebuda.

Article 18. Comprovació i inspecció d’aquests serveis.

1. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç pot ins-
peccionar, directament o a través de la Comissió Nacional 
d’Energia, els subministraments que proveeixin el servei 
d’interruptibilitat en què s’han d’inspeccionar les condici-
ons de prestació d’aquest servei i les liquidacions corres-
ponents a aquests contractes, a l’efecte de comprovar que 
s’adeqüen a la present Ordre, al que estableixen els con-
tractes signats entre els proveïdors del servei i l’operador 
del sistema i al que estableix l’autorització administrativa.

2. En cas que es detectin irregularitats en les inspec-
cions realitzades, la Direcció General de Política Energè-
tica i Mines ha de resoldre sobre la seva procedència i, si 
s’escau, ha de determinar les quanties que resultin d’apli-
car la present Ordre, i les ha de traslladar a la Comissió 
Nacional d’Energia als efectes que s’incorporin en les 
liquidacions corresponents a l’operador del sistema i al 
seu torn aquest les liquidi a cada proveïdor d’aquest ser-
vei per aquest concepte.

CAPÍTOL V

Informació

Article 19. Obligacions d’informació.

1. Els consumidors i l’operador del sistema han de 
remetre a la Direcció General de Política Energètica i Mines 
qualsevol informació sobre consums elèctrics, facturació o 
condicions del contracte que aquesta els sol·liciti.

Així mateix els consumidors han de facilitar a l’opera-
dor del sistema la informació necessària per poder efec-
tuar l’aplicació, seguiment, control i facturació d’aquest 
servei. L’operador del sistema ha de preservar el caràcter 
confidencial de la informació de què tingui coneixement 
en el desenvolupament d’aquesta activitat.

El fet de no trametre la informació sol·licitada pot ser 
causa de suspensió total o parcial de la retribució en la 
temporada corresponent, segons el que disposa l’article 7.

2. L’operador del sistema ha d’enviar un informe 
mensual a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, la qual en pot sol·licitar la presentació en un for-
mat determinat, en què consti el resultat del seguiment de 
les ordres de reducció de potència i el funcionament del 
sistema per al mes corresponent, així com la informació 
següent referida a cada consumidor:

Nombre d’ordres remeses, executades, incomplertes i 
les seves causes.

Ordres no cursades per ineficaces (potència inferior a 
la mínima o factoria aturada).

Fracció de temps d’indisponibilitat en les comunicaci-
ons.

Grau d’adequació de les previsions mensuals de càr-
rega a la demanda registrada.

També ha d’enviar un informe anual a la Direcció 
General de Política Energètica i Mines sobre el funciona-
ment i l’aplicació d’aquest servei.

3. L’operador del sistema ha de comunicar a la Direc-
ció General de Política Energètica i Mines les ordres de 
reducció de potència emeses en el termini màxim de 2 
hores des de la seva emissió.

4. L’operador del sistema ha de comunicar a la Comis-
sió Nacional d’Energia la informació necessària per efec-
tuar les liquidacions conforme s’estableix a l’article 15, 
incloent-hi si s’escau les penalitzacions per incompliment.

5. L’operador del sistema ha de remetre abans del 10 
de novembre de cada any a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines i a la Comissió Nacional d’Energia un 
informe anual sobre el funcionament i l’aplicació d’aquest 
servei. L’informe ha de contenir el grau d’adequació de la 
potència interruptible disponible, resultat dels contractes 
de gestió de la demanda signats i la potència interruptible 
necessària per al sistema desagregada per zones i l’anà-
lisi econòmica del cost d’aquest servei per al sistema.

6. L’operador del sistema ha de remetre abans del 10 
de novembre de cada any a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines i a la Comissió Nacional d’Energia la 
informació següent relativa als contractes en vigor per al 
període comprès entre l’1 de novembre de l’any en curs i 
el 31 d’octubre de l’any següent:

Consum desagregat per períodes tarifaris correspo-
nents als últims dotze mesos.

Nombre d’ordres emeses en els últims dotze mesos.
Nombre d’ordres incomplertes en els últims dotze 

mesos.
Retribució pel servei corresponent als últims dotze 

mesos.
Condicions específiques del contracte.
Previsió de consum per als següents dotze mesos.
Previsió de potència mitjana demanada per període 

tarifari per als següents dotze mesos.
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Potència màxima residual demanada pel consumidor 
durant una ordre d’interrupció.

Modalitat d’interrupció a què estan acollits.

7. Els distribuïdors, comercialitzadors i consumidors 
han de trametre a l’operador del sistema la informació 
necessària per a la liquidació i facturació del servei, 
d’acord amb el que estableixi el procediment d’operació 
corresponent.

Disposició addicional primera. Aplicació del servei d’in-
terruptibilitat en els sistemes insulars i extrapeninsu-
lars.

La Direcció General de Política Energètica i Mines pot 
autoritzar condicions específiques i requisits d’aplicació 
de la present Ordre als consumidors en els sistemes elèc-
trics insulars i extrapeninsulars.

En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, per als siste-
mes insulars i extrapeninsulars les referències sobre l’ad-
quisició d’energia al mercat de producció s’han d’enten-
dre com la participació en el despatx tècnic d’energia, 
d’acord amb les condicions i els requisits del Reial decret 
1747/2003, de 19 de desembre, pel qual es regulen els 
sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars.

Disposició addicional segona. Models de contractes i 
procediments.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha 
d’aprovar el model de contracte del servei d’interruptibili-
tat que es regula en els articles anteriors, així com una 
proposta de procediment del sistema de comunicació, 
execució i control d’aquest servei.

A aquests efectes, l’operador del sistema ha de trame-
tre a la Direcció General de Política Energètica i Mines, en 
el termini màxim de 15 dies des de la publicació de la pre-
sent Ordre, una proposta tant del model de contracte del 
servei de gestió d’interruptibilitat en el mercat com del 
procediment del sistema de comunicació, execució i con-
trol del servei.

Disposició addicional tercera. Condicions específiques 
per al proveïdor del servei d’interruptibilitat el procés 
productiu del qual està associat a una instal·lació de 
cogeneració.

En cas que el procés productiu del proveïdor del ser-
vei d’interruptibilitat estigui associat a una instal·lació de 
cogeneració, només pot quedar acollit a aquest servei si, 
en aplicació d’una ordre de reducció de potència de l’ope-
rador del sistema, la instal·lació de cogeneració es com-
promet a mantenir la seva producció d’acord amb el pro-
grama que estableixi per a l’esmentada instal·lació 
l’operador del sistema.

En aquests casos, per a la instal·lació de cogeneració 
queden excloses del càlcul de la mitjana d’un període 
anual, per al còmput del rendiment elèctric equivalent, les 
hores en què la instal·lació hagi estat programada per 
l’operador del sistema per mantenir la seva producció 
quan el procés consumidor associat redueixi la potència 
demanada en resposta a una ordre de reducció de potèn-
cia. Per tant, els valors de Q, V i E han de ser els correspo-
nents a la resta del període anual.

Disposició addicional quarta. Condicions específiques 
per a l’aplicació del servei d’interruptibilitat en el mer-
cat.

Els consumidors als quals és aplicable la present 
Ordre poden sol·licitar a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines l’aplicació de condicions específiques 
d’aplicació del servei d’interruptibilitat en el mercat dife-
rents de les establertes amb caràcter general en aquesta 

Ordre quan aquestes condicions puguin suposar millores 
per a la gestió del sistema en funció de circumstàncies 
específiques de generació, transport i distribució.

La Direcció General de Política Energètica i Mines, 
amb l’informe previ de l’operador del sistema, pot autorit-
zar el que s’hagi sol·licitat sempre que de l’esmentada 
aplicació particular se’n derivi un benefici per al sistema 
elèctric i la seguretat de subministrament. En qualsevol 
cas l’adaptació de la retribució a les condicions específi-
ques d’aquest servei no pot superar els límits establerts 
amb caràcter general en aquesta Ordre per al servei d’in-
terruptibilitat.

Disposició transitòria primera. Aplicació del servei d’in-
terruptibilitat fins al 31 d’octubre de 2008.

1. La Direcció General de Política Energètica i Mines 
pot autoritzar fins al 31 d’octubre de 2008 l’aplicació 
d’aquests serveis una vegada començada la temporada 
alta elèctrica (1 de novembre de cada any) als consumi-
dors que, complint els requisits exigits per a l’aplicació 
d’aquests en la present Ordre, ho sol·licitin, i sempre que 
es tracti de subministraments que hagin estat acollits al 
sistema d’interruptibilitat en tarifa general o tarifa horària 
de potència abans de l’entrada en vigor de la present 
Ordre, que ha d’establir les condicions d’adaptació i la 
retribució, i queden obligats a seguir en el servei que con-
tractin fins al 31 d’octubre de 2008.

En aquests casos, el termini perquè l’operador del 
sistema emeti l’informe que s’estableix a l’article 10 i per-
què la Direcció General de Política Energètica i Mines 
resolgui la sol·licitud conforme a l’article 11 és de 15 dies. 
La certificació que ha d’emetre l’operador del sistema per 
a l’atorgament de l’autorització administrativa, a què fa 
referència l’article 11.5, té caràcter provisional, i s’ha d’es-
tablir un període de tres mesos per a la realització de les 
inspeccions que donin lloc a la certificació definitiva.

2. L’operador del sistema ha de formalitzar el con-
tracte en el termini màxim de 5 dies des que el consumi-
dor presenti l’autorització a l’operador.

3. Per a l’aplicació de la present disposició és requi-
sit necessari que prèviament la Direcció General de Polí-
tica Energètica i Mines hagi aprovat el model de contracte 
del servei d’interruptibilitat en el mercat, així com el pro-
cediment del sistema de comunicació, execució i control 
d’aquest servei, conforme s’estableix a la disposició addi-
cional segona.

Disposició transitòria segona. Procediments d’operació.

L’operador del sistema, en el termini de dos mesos a 
partir de la publicació de la present Ordre, ha de presentar 
una proposta de procediment d’operació referent a la 
liquidació i facturació del servei d’interruptibilitat a la 
Direcció General de Política Energètica i Mines.

En el mateix termini ha de presentar una proposta de 
procediment d’operació on es defineixi la metodologia 
per calcular la denominada «previsió de potència disponi-
ble» a què es refereix l’apartat 1 de l’article 5 i, a més, es 
concretin els mecanismes de comunicació amb els ges-
tors de les xarxes de distribució, terminis d’avís, actuaci-
ons i criteris d’acceptació o rebuig als efectes de l’aplica-
ció del que estableix l’apartat 3 de l’article 5.

Disposició final primera. Revisió de la norma.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç ha de revisar 
cada quatre anys, amb l’informe previ de l’operador del 
sistema i de la Comissió Nacional d’Energia, el meca-
nisme de gestió de la demanda que es regula amb aquesta 
Ordre per adaptar-lo a les necessitats del sistema en cada 
moment.
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Disposició final segona. Execució i aplicació.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha 
de dictar les resolucions necessàries per a l’execució i 
aplicació del que disposa la present Ordre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de juliol de 2007.–El ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, Joan Clos i Matheu. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 14800 ORDRE APA/2371/2007, de 2 d’agost, per la 
qual es modifica l’Ordre APA/2289/2007, de 26 
de juliol, per la qual s’estableixen mesures 
específiques de protecció en relació amb la 
llengua blava. («BOE» 185, de 3-8-2007.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa en el Codi Zoosanitari Internacional de l’Organit-
zació Mundial de la Sanitat Animal (OIE) i a la llista de 
malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea. 
Les mesures específiques de lluita contra la malaltia estan 
regulades pel Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, 
pel qual s’estableixen mesures específiques de lluita i 
eradicació de la febre catarral ovina o llengua blava.

Des de l’any 2004 el sud-oest de la Península Ibèrica 
s’ha vist afectat per la circulació viral del serotip 4 de virus 
causant d’aquesta malaltia, i des del juliol de 2007 a més 
s’ha detectat presència del serotip 1 del mateix virus, i 
s’han adoptat les mesures adequades en tot moment per 
al seu control i eradicació, que inclou l’existència d’un 
programa de vacunació contra la malaltia.

Les mesures de protecció a nivell comunitari han estat 
adoptades mitjançant la Decisió 2005/393/CE, de la Comis-
sió, de 23 de maig de 2005, relativa a les zones de protec-
ció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina i les 
condicions que s’apliquen als trasllats d’animals des 
d’aquestes zones o a través seu, l’última modificació de la 
qual, pel que fa a les zones restringides en relació amb la 
febre catarral ovina a Espanya i Alemanya, la constitueix 
la Decisió 2007/28/CE, de la Comissió, de 22 de desembre 
de 2006.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i sense perjudici de les mesures adoptades per la 
Comissió Europea, s’han adoptat mesures nacionals 
específiques, a través de diverses ordres, l’última de les 
quals és l’Ordre APA/2289/2007, de 26 de juliol, per la qual 
s’estableixen mesures específiques de protecció en rela-
ció amb la llengua blava.

En funció de les dades epidemiològiques existents és 
necessari variar la zona restringida S-1-4 afegint noves 
comarques veterinàries de les comunitats autònomes 
d’Andalusia i Extremadura, així com les condicions per al 
moviment per a vida d’animals de les espècies sensibles 
procedents d’explotacions radicades en aquesta zona.

En virtut d’això, i a l’empara del que estableix l’article 
8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i la 
disposició final segona del Reial decret 1228/2001, de 8 de 
novembre, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre APA/2289/2007, de 26 
de juliol, per la qual s’estableixen mesures específi-
ques de protecció en relació amb la llengua blava.

L’Ordre APA/2289/2007, de 26 de juliol, per la qual s’es-
tableixen mesures específiques de protecció en relació 
amb la llengua blava, queda modificada de la manera 
següent:

U. L’annex II se substitueix pel següent:

«ANNEX II
Requisits mínims per als moviments d’animals 
d’espècies sensibles a la llengua blava, des d’ex-
plotacions situades a les zones restringides S-1-4

El moviment d’animals d’espècies sensibles a la 
llengua blava des d’explotacions situades a la zona 
restringida S-1-4 cap a explotacions situades a la 
zona restringida S-4 o en zona lliure del territori naci-
onal es pot realitzar si es compleixen els requisits 
següents:

1. Que hagin estat protegits de l’atac de «Culi-
coides» durant, com a mínim, 14 dies abans de la 
data del trasllat, i hagin estat sotmesos durant 
aquest període a una prova d’aïllament del virus de 
la llengua blava o una prova de reacció en cadena de 
la polimerasa (PCR), amb resultats negatius, i 
aquesta prova s’ha d’haver efectuat amb mostres de 
sang preses, com a mínim, 14 dies després de la 
data d’inici del període de protecció contra els atacs 
de vectors.

2. A més del requisit anterior, els animals de 
l’espècie ovina i bovina més grans de 3 mesos 
d’edat, amb destí per a vida, han d’estar vacunats 
amb vacuna inactivada contra el serotip 4 del virus 
de la llengua blava, d’acord amb les condicions 
següents:

a) Que es tracti d’animals que ja hagin estat 
prèviament vacunats, cas en què el moviment s’ha 
de produir immediatament després de l’aplicació de 
la dosi vacunal de record, sempre que l’esmentada 
dosi s’hagi aplicat dins el termini d’immunitat 
garantit segons el protocol de vacunació aplicat. El 
termini màxim per al moviment és d’1 any per a l’es-
pècie ovina i de 6 mesos per a l’espècie bovina.

b) O que es tracti d’animals vacunats per pri-
mera vegada, i han de passar almenys 25 dies des 
de l’aplicació de la segona dosi vacunal. El termini 
màxim per al moviment és d’1 any per a l’espècie 
ovina i de 6 mesos per a l’espècie bovina.»

Dos. L’annex III se substitueix pel següent:

«ANNEX III
Relació de comarques incloses en cadascuna de les 

zones que defineix l’article 2
A. Zona restringida S-1-4:

Les ciutats de Ceuta i Melilla i les províncies o 
comarques veterinàries següents:

Les províncies de Cadis, Sevilla i Huelva.
Província de Màlaga: les comarques veterinàries 

d’Antequera, Cartama, Estepona, Màlaga i Ronda.
Província de Còrdova: les comarques veterinà-

ries de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo i Posadas.
Província de Badajoz: les comarques veterinàries 

d’Azuaga, Jerez de los Caballeros i Zafra.

B. Zona restringida S-4:

Les províncies de Càceres, Toledo i Ciudad Real.
Província de Badajoz: les comarques veterinàries 

de Badajoz, Castuera, Don Benito, Herrera del Duque 
i Mèrida.


