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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
17891 Reial decret 1544/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen els peatges 

d’accés a les xarxes de transport i distribució que han de satisfer els productors 
d’energia elèctrica.

El Reial decret llei 14/2010, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen mesures 
urgents per a la correcció del dèficit tarifari del sector elèctric, preveu diverses 
modificacions de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i recull un conjunt 
de mesures entre les quals hi ha l’obligació de les instal·lacions de generació de satisfer 
un peatge per l’ús de les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica.

Així, s’estableixen les modificacions necessàries en els articles de la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, en els quals es fa referència als peatges per l’ús de les xarxes, per 
determinar els principis generals per a l’aplicació d’aquests peatges a l’activitat de 
generació. Entre aquestes modificacions hi ha la inclusió d’un segon paràgraf en l’apartat 
2 de l’article 17 de l’esmentada Llei 54/1997, de 27 de novembre, en el qual s’assenyala 
que els peatges que han de satisfer els productors tant de règim ordinari com del règim 
especial es regulin reglamentàriament, tenint en compte l’energia abocada a les xarxes.

El creixement de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica, tant de règim 
ordinari com de règim especial, ha generat un increment de les inversions en les xarxes 
de transport i distribució a les quals estan connectades per poder evacuar l’energia que hi 
aboquen. Aquest increment de cost s’ha de compensar amb el pagament d’un peatge 
d’accés adequat.

Aquest Reial decret es dicta en compliment del que estableix l’esmentat precepte de 
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i té per objecte regular els diferents aspectes que 
s’han de tenir en compte per a la implantació pràctica d’un mecanisme de facturació de 
peatges a l’activitat de generació.

Així, es regulen els diferents aspectes que ha de recollir el pagament dels peatges 
d’accés que, conforme al que estableix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, han de 
satisfer els generadors al transportista o distribuïdor al qual estan connectats, així com les 
condicions generals del procediment de facturació, mesurament i cobrament dels peatges 
d’accés.

D’altra banda, de conformitat amb la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la gestió del 
cobrament de la facturació de peatges d’accés a l’activitat de generació presenta com a 
element diferencial respecte a la facturació de peatges d’accés als consumidors d’energia 
elèctrica la impossibilitat d’aplicar talls a la connexió a la xarxa dels generadors com a 
mesura dissuasiva d’eventuals impagats dels imports facturats en concepte de peatges 
d’accés a aplicar a l’activitat de generació.

Aquesta circumstància, unida a l’obligació que estableix el Reial decret 2017/1997, de 
26 de desembre, pel qual s’organitza i es regula el procediment de liquidació dels costos 
de transport, distribució i comercialització a tarifa, dels costos permanents del sistema i 
dels costos de diversificació i seguretat de proveïment, de computar en la declaració 
d’ingressos procedents de peatges a l’efecte del procediment de liquidació de costos 
regulats els imports facturats, amb independència del seu cobrament, s’ha tingut en 
compte en aquesta norma, i s’ha establert un mecanisme que permet garantir el 
cobrament dels imports facturats als generadors reforçant el paper de control de la 
Comissió Nacional d’Energia en aquest procediment.

D’acord amb el que preveu la disposició addicional onzena, apartat tercer, de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, aquest Reial decret s’ha sotmès a 
informe preceptiu de la Comissió Nacional d’Energia, qui, per a l’elaboració del seu 
informe, ha pres en consideració les observacions i els comentaris del Consell Consultiu 
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d’Electricitat, a través del qual s’ha evacuat el tràmit d’audiència al sector i consultes a les 
comunitats autònomes.

Finalment, el Reial decret s’ha sotmès a examen de la Comissió delegada del Govern 
per a Afers Econòmics, en la seva reunió del dia 15 de setembre de 2011.

Aquesta regulació té caràcter de normativa bàsica i es dicta a l’empara del que 
estableix l’article 149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva per determinar les bases i la coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament. La 
utilització d’una norma reglamentària es justifica en el que estableix el Reial decret llei 
14/2010, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la correcció 
del dèficit tarifari del sector elèctric i pel contingut mateix de la norma.

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 28 
d’octubre de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret la regulació dels peatges d’accés a les 
xarxes de transport i distribució que són aplicables als productors d’energia elèctrica de 
conformitat amb el que preveu l’article 17.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
sector elèctric.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Els peatges d’accés que regula aquest Reial decret són d’aplicació obligatòria als 
productors d’energia elèctrica, tant de règim ordinari com de règim especial, per cada una 
de les seves instal·lacions.

2. Els peatges d’accés que es regulen en aquest Reial decret són recaptats per les 
empreses transportistes i distribuïdores, les quals els han de posar a disposició del 
sistema d’ingressos regulats.

Article 3. Condicions generals d’aplicació del peatge d’accés de l’activitat de generació.

1. Els productors tant de règim ordinari com de règim especial han de realitzar el 
pagament del peatge d’accés a les xarxes en cada punt de connexió, ja sigui directament 
o a través del seu representant, a l’empresa distribuïdora o transportista a la qual estigui 
connectat, i han d’adoptar les mesures necessàries per facilitar el seu cobrament per part 
dels subjectes autoritzats a fer-ho. Aquesta obligació constitueix un requisit previ a l’inici 
de la generació d’energia en fase de proves o, si s’escau, d’explotació comercial de les 
noves instal·lacions.

Per a les instal·lacions productores que estiguin abocant a la xarxa la seva producció 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’entén que existeix en tot cas 
una obligació de pagament del peatge d’accés per part del seu titular al titular de la 
instal·lació de distribució o transport a la qual està connectada la instal·lació corresponent, 
d’acord amb els paràmetres tècnics que resultin del contracte tècnic d’accés al qual es 
refereixen els articles 58 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen 
les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i 16 del Reial decret 661/2007, de 25 de 
maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

La representació dels subjectes de generació als efectes de l’aplicació dels peatges 
d’accés s’ha de fer de manera opcional d’acord amb el que estableix la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, del sector elèctric i les seves normes de desplegament.

2. En el cas de tancament d’una instal·lació s’ha de prendre com a data de 
finalització de l’obligació de pagament a què es refereix l’apartat anterior la que s’estableixi 
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en la resolució de tancament de la instal·lació que cessi la seva activitat. A aquests 
efectes el generador ha de comunicar el tancament de la instal·lació.

3. El període de pagament del peatge d’accés s’estableix en 20 dies naturals des de 
l’emissió de la factura per part de l’empresa transportista o distribuïdora. En cas que 
l’últim dia del període de pagament sigui dissabte o festiu, aquest ha de vèncer el primer 
dia laborable que el segueixi. El titular de la instal·lació de generació i el titular de la 
instal·lació de distribució o transport a la qual aquesta està connectada han d’acordar el 
mecanisme per fer efectiu l’import de la facturació del peatge d’accés.

4. En cas que transcorri un mes des que hagi estat requerit fefaentment pel 
transportista o el distribuïdor el pagament sense que aquest s’hagi fet efectiu, s’han de 
començar a meritar interessos de demora, a tenor del que preveu l’article 7.2 de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials.

5. En cas que el pagament dels imports de la facturació emesa pel transportista o 
distribuïdor no s’hagi fet efectiu en el termini establert en el punt 3, el transportista o 
distribuïdor que correspongui ha d’especificar en la seva declaració del mes m+1 a la 
Comissió Nacional d’Energia els imports impagats corresponents a la facturació del mes 
m, per cada un dels generadors del règim ordinari i del règim especial als quals ha facturat 
el peatge d’accés de l’activitat de generació, especificant per a cada un d’aquests la data 
en la qual s’haurien d’haver fet efectius aquests imports. No obstant això, el transportista 
o distribuïdor en la seva declaració per al procediment de liquidacions que regula el Reial 
decret 2017/2007, de 26 de desembre, i les seves normes de desplegament, han de 
reflectir el total dels imports facturats, amb independència de la seva recaptació i 
cobrament. Amb aquesta informació, la Comissió Nacional d’Energia ha de procedir de la 
forma que estableix l’article 5 d’aquest Reial decret.

Article 4. Condicions generals per a la lectura, facturació i cobrament dels peatges 
d’accés a aplicar a l’activitat de generació.

1. Les lectures de l’energia que serveix de base per a la facturació de peatges 
d’accés a aplicar a l’activitat de generació són responsabilitat de l’encarregat de lectura 
del tipus de mesura que correspongui al punt de connexió a la xarxa de cada generador, 
de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.

2. L’encarregat de lectura ha de posar la lectura corresponent en un determinat mes 
m a disposició del transportista o distribuïdor que correspongui al punt de connexió al qual 
està connectat el generador en el mes següent m+1.

Així mateix, ha de comunicar al transportista o distribuïdor, si s’escau, les 
regularitzacions o revisions de mesures corresponents a mesos anteriors d’acord amb els 
terminis i mecanismes que s’estableixin en els corresponents procediments d’operació.

3. La facturació dels peatges d’accés a aplicar a l’activitat de generació l’ha de fer el 
transportista o l’empresa distribuïdora que correspongui al punt de connexió de les 
instal·lacions de règim ordinari i règim especial.

La factura s’ha d’emetre a nom del titular de la instal·lació de generació. En el cas 
d’instal·lacions que hagin optat per fer el pagament del peatge d’accés a través del seu 
representant, la remissió de la factura a nom del productor s’ha de fer a través del 
representant, qui ha de procedir al pagament dels imports que corresponguin.

4. La facturació ha d’especificar les variables, i els valors unitaris d’aquestes en 
vigor en cada moment, que serveixen de base per al càlcul de l’import del peatge d’accés 
que correspongui a cada generador.

5. Amb caràcter general per a les instal·lacions de generació que corresponguin a 
punts de mesura tipus 1 i 2 dels definits en el Reglament unificat de punts de mesura del 
sistema elèctric, aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, el període de 
facturació dels peatges d’accés ha de ser mensual. A les instal·lacions que corresponguin 
a punts de mesura tipus 3 i 5 se’ls ha de fer una facturació anual al llarg del primer mes 
de l’any següent al qual correspongui l’energia abocada.
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6. La facturació relativa als punts de mesura tipus 1 i 2 a què es refereix l’apartat 
anterior correspon als registres horaris de generació de cada instal·lació corresponents al 
mes natural immediatament anterior al mes en què es fa la facturació. En el cas de punts 
de mesura tipus 3 i 5 els registres horaris han de correspondre a l’any natural anterior al 
mes en què es fa la facturació.

Això s’ha d’entendre sense perjudici que, si s’escau, la facturació també reculli 
regularitzacions de facturacions de períodes anteriors per modificació de la mesura 
d’aquests. Aquestes regularitzacions s’han d’especificar de manera clara i separada en 
les factures.

7. L’energia a considerar en cada període ha de coincidir amb la facilitada per 
l’encarregat de la lectura.

En el cas d’instal·lacions de cogeneració es considera energia abocada a la xarxa 
l’energia amb dret a prima segons el que estableix el Reial decret 661/2007, de 25 de 
maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

8. L’energia abocada a la xarxa per noves instal·lacions de generació durant el seu 
funcionament en fase de proves també ha d’estar subjecta a la facturació del peatge 
d’accés a la xarxa en els termes que estableix aquest Reial decret.

9. La Comissió Nacional d’Energia pot inspeccionar les facturacions corresponents 
als peatges d’accés dels subjectes als quals és aplicable aquest Reial decret. Aquesta 
Comissió ha de remetre els resultats de les inspeccions realitzades a la Direcció General 
de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, acompanyades 
de l’acta corresponent en què es facin constar els fets observats.

En cas que es detectin irregularitats en les facturacions inspeccionades, la Direcció 
General de Política Energètica i Mines ha de resoldre sobre la seva procedència i, si 
s’escau, ha de determinar les quanties que resultin d’aplicar la normativa vigent, i n’ha de 
donar trasllat a la Comissió Nacional d’Energia als efectes que s’incorporin en les 
liquidacions corresponents.

Això s’ha d’entendre sense perjudici de les sancions que puguin derivar d’acord amb 
el que estableix el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

Article 5. Impagament dels peatges d’accés a aplicar a l’activitat de generació.

1. En els casos en què el pagament dels imports de la facturació emesa pel 
transportista o un distribuïdor no s’hagi fet efectiu de conformitat amb el que estableix 
l’apartat 3 de l’article 3 d’aquest Reial decret, la Comissió Nacional d’Energia ha de 
procedir d’acord amb:

a) En cas d’impagats de generadors, la Comissió Nacional d’Energia ha de notificar 
a l’operador del sistema l’import de l’impagament de les instal·lacions de cada generador, 
especificant la data en què aquest import s’hauria d’haver fet efectiu.

b) L’operador del sistema, en la primera liquidació posterior a la recepció de la 
notificació de la Comissió Nacional d’Energia, ha d’incloure una obligació de pagament a 
cada instal·lació, per l’import de l’impagament notificat per l’esmentada Comissió 
incrementat en l’import dels interessos de demora que corresponguin de conformitat amb 
el que estableix l’apartat 4 de l’article 3 d’aquest Reial decret.

c) A l’efecte del càlcul dels esmentats interessos de demora, s’ha de computar com 
a temps de meritació d’aquests interessos el que transcorri entre la data a la qual es 
refereix l’apartat 4 de l’article 3 d’aquest Reial decret i la data de tancament de la liquidació 
practicada per l’operador del sistema que s’estableixi en els procediments d’operació 
corresponents.

d) Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, en el cas d’impagats 
de generadors amb dret a prima o, si s’escau, prima equivalent, incentius i complements, 
la Comissió Nacional d’Energia ha de suspendre de manera cautelar la liquidació 
d’aquestes, fins que es procedeixi a l’abonament dels peatges d’accés i els interessos de 
demora corresponents.
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La suspensió cautelar no dóna lloc al dret a la percepció de cap interès a favor del 
generador.

e) Els imports detrets per l’operador del sistema de conformitat amb el que 
estableixen els apartats anteriors s’han de transferir a un compte de la Comissió Nacional 
d’Energia obert en règim de dipòsit a aquest efecte, i publicat en la seva pàgina web.

f) La Comissió Nacional d’Energia ha de donar les ordres de pagament dels imports 
que corresponguin a cada transportista o distribuïdor que tinguin la condició de creditor en 
el termini màxim de 3 dies hàbils des que es van realitzar els ingressos en el compte 
esmentat.

2. S’habilita el secretari d’Estat d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
perquè estableixi, mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», les condicions i els terminis per a la realització dels procediments a què fa 
referència aquest article.

3. La Comissió Nacional d’Energia pot inspeccionar el compliment correcte de les 
obligacions de pagament dels peatges per part dels subjectes obligats a fer-ho. En 
qualsevol cas, a aquests incompliments se’ls pot aplicar el règim sancionador que 
estableix el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

Disposició addicional primera. Pagament del peatge d’accés meritat des del dia 1 de 
gener de 2011.

1. Per a les instal·lacions de generació de règim ordinari o règim especial que a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret estiguin abocant a la xarxa, les condicions que 
regula aquest Reial decret automàticament són aplicables a la seva entrada en vigor.

A aquests efectes, el distribuïdor o transportista que correspongui ha de realitzar una 
notificació en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret als titulars de cada instal·lació productora, directament o a través del seu 
representant, comunicant-los l’obligació de fer efectiu el peatge d’acord amb el que 
estableix el Reial decret llei 14/2010, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen mesures 
urgents per a la correcció del dèficit tarifari del sector elèctric, des de la data d’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret o, si s’escau, des de la data de començament d’abocament 
d’energia, si aquesta data és posterior.

Els subjectes afectats han de posar a disposició de la distribuïdora o transportista, 
segons correspongui, les dades necessàries per a la facturació i el cobrament, en un 
termini de 15 dies naturals des de la recepció directa o a través del seu representant, de 
la notificació esmentada. A l’incompliment d’aquesta obligació se li pot aplicar el règim 
sancionador que estableix el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric.

Una vegada conegudes les dades per la distribuïdora o transportista, aquesta ha de 
procedir a la facturació i cobrament dels peatges d’acord amb el que estableix aquest 
Reial decret.

2. El peatge s’ha de meritar des de l’1 de gener de 2011, en virtut del que disposa el 
Reial decret llei 14/2010, de 23 de desembre, per a totes les instal·lacions que en la data 
esmentada estiguessin connectades a la xarxa.

Disposició addicional segona. Peatges d’accés per a instal·lacions de bombament.

El peatge d’accés que han de satisfer les centrals de bombament per l’energia 
abocada a la xarxa i la consumida, s’ha de calcular d’acord amb el següent:

PeatgeBombament = PeatgeGeneració × [Ept + (Eb * (1– ρ))]

En què:

PeatgeBombament: peatge, expressat en €, a satisfer per la central hidràulica de 
bombament pel seu consum i la seva producció d’electricitat.
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PeatgeGeneració: peatge unitari en €/MWh, a satisfer pels productors d’energia 
elèctrica.

Ept: energia produïda total abocada a la xarxa de distribució o transport.
Eb: energia consumida per a bombament d’ús exclusiu per a la producció elèctrica.
ρ: Rendiment en tant per un de la instal·lació de bombament, que correspon a un 

valor de 0,7.

Disposició addicional tercera. Peatges d’accés per a les instal·lacions de generació de 
règim ordinari dels sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars.

Els ingressos reconeguts a les instal·lacions de règim ordinari dels sistemes elèctrics 
insulars i extrapeninsulars s’han d’incrementar en l’import equivalent a l’aplicació dels 
peatges d’accés que estableix aquest Reial decret.

Disposició addicional quarta. Mandat a la Comissió Nacional d’Energia.

Als efectes que el Govern pugui establir la metodologia de càlcul dels peatges per a 
les instal·lacions de generació, d’acord amb el que preveu l’article 17 de la Llei 54/1997, 
de 27 de novembre, del sector elèctric, la Comissió Nacional d’Energia ha d’elaborar una 
proposta de metodologia de càlcul dels peatges d’accés de generació, que ha de remetre 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en un termini màxim de sis mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria única. Peatges d’accés a aplicar a l’activitat de generació.

Fins que es desenvolupi la metodologia i s’estableixin els peatges d’accés d’acord amb 
el que disposa l’article 17 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, el preu 
del peatge de generació que s’ha d’aplicar ha de ser el que estableix la disposició transitòria 
primera del Reial decret llei 14/2010, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen mesures 
urgents per a la correcció del dèficit tarifari del sector elèctric, que puja a 0,5 EUR/MWh.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel 
qual s’organitza i es regula el procediment de liquidació dels costos de transport, 
distribució i comercialització a tarifa, dels costos permanents del sistema i dels costos 
de diversificació i seguretat de proveïment.

Es modifica l’annex 1.2 del Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel qual 
s’organitza i es regula el procediment de liquidació dels costos de transport, distribució i 
comercialització a tarifa, dels costos permanents del sistema i dels costos de diversificació 
i seguretat de proveïment en els termes següents:

U. A l’apartat I.2 de l’annex I es modifica la definició de la variable Inri, que queda 
redactada de la manera següent:

«Inri = Ingressos nets facturats per peatges o tarifes d’accés a generadors, 
distribuïdors, consumidors directes en mercat i comercialitzadors, venedors a altres 
països, exportadors i els subjectes no nacionals que realitzin operacions de trànsit.»

Dos. A l’apartat I.2 de l’annex I es modifica la definició de la variable Iri, que queda 
redactada de la manera següent:

«Iri = facturació bruta en concepte de peatges o tarifa d’accés a les xarxes, així 
com altres facturacions derivades de l’aplicació de les quotes aplicables, tot això 
als efectes de la facturació a generadors,
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consumidors directes en mercat i comercialitzadors. Als subjectes externs que 
accedeixin a les xarxes se’ls facturen els mateixos peatges, i els costos permanents, 
tots ells establerts en la disposició que aprovi la tarifa per a l’any corresponent.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel 
qual s’organitza i es regula el mercat de producció d’energia elèctrica.

El Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s’organitza i es regula el 
mercat de producció d’energia elèctrica, es modifica en els termes següents:

U. El segon paràgraf de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«Sense perjudici d’altres que es puguin establir, tenen la consideració de 
serveis complementaris els de reserva de potència addicional a pujar, els de 
regulació, el control de tensió i la reposició del servei.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 14 queda redactat de la manera següent:

«1. Els mercats de serveis complementaris i de gestió de desviaments han 
d’incloure tots els que, tenint caràcter potestatiu, presentin condicions per ser 
prestats en condicions de mercat.

Els titulars d’instal·lacions habilitats per a la prestació de serveis complementaris 
de caràcter potestatiu i de gestió de desviaments poden realitzar ofertes a 
l’operador del sistema, fent-hi constar els conceptes, les quantitats i els preus 
oferts. Les condicions particulars que han de complir els proveïdors dels serveis 
complementaris de caràcter potestatiu s’han de definir en els procediments 
d’operació del sistema corresponents.»

Tres. L’apartat 4 de l’article 14 es modifica en els termes següents:

«4. Els mecanismes d’imputació i retribució dels serveis complementaris i de gestió 
de desviaments s’han d’establir mitjançant els procediments d’operació corresponents. El 
cost dels serveis complementaris s’imputa a l’energia consumida dins del sistema elèctric 
espanyol i, si s’escau, sobre les unitats de venda, en proporció als seus desviaments 
respecte a programa, d’acord amb el procediment d’operació corresponent.»

Disposició final tercera. Modificació 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.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 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, 
que queda redactat de la manera següent:

«2. S’exceptuen de l’aplicació d’aquest Reial decret les tarifes d’accés per als 
consums propis de les empreses elèctriques destinats a les seves activitats de transport 
i distribució d’energia elèctrica. No es consideren consums propis els de les explotacions 
mineres, encara que siguin per al proveïment de centrals termoelèctriques.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual 
es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

En el Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial, s’introdueixen les modificacions següents:

U. Es modifica el segon paràgraf de la disposició transitòria quarta que queda 
redactat de la manera següent:

«Les instal·lacions a les quals siguin aplicables les obligacions que preveu 
l’article 18.d d’aquest Reial decret, excepte les instal·lacions individuals de potència 
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superior a 10 MW, disposen d’un període transitori fins al 31 de març de 2012 
inclusivament, durant el qual no li és aplicable la penalització que estableix el 
cinquè paràgraf de l’article 18.d.»

Dos. Es modifiquen els paràgrafs i i ii de l’apartat 1 de la disposició transitòria 
cinquena, que queden redactats de la manera següent:

«i. per a les instal·lacions fotovoltaiques amb data d’inscripció definitiva 
posterior al 31 de desembre de 2011, des de la seva data d’inscripció definitiva;

ii. per a les instal·lacions fotovoltaiques amb data d’inscripció definitiva 
anterior a l’1 de gener de 2012, a partir del 31 de desembre de 2012.»

Disposició final cinquena. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a i 25a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per determinar les 
bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i les bases del 
règim miner i energètic, respectivament.

Disposició final sisena. Desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, les disposicions de desplegament que siguin indispensables per assegurar 
l’adequada aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final setena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el primer dia del mes següent al de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 31 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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