
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 282  Dissabte 23 de novembre de 2019  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16862 Reial decret llei 17/2019, de 22 de novembre, pel qual s’adopten mesures 

urgents per a l’adaptació necessària de paràmetres retributius que afecten el 
sistema elèctric i pel qual es dona resposta al procés de cessament d’activitat 
de centrals tèrmiques de generació.

I

L’emergència climàtica i la resposta necessària a aquesta estan posant en risc el 
model de desenvolupament actual, augmentant la desigualtat i impactant en els més 
vulnerables. El procés de transició del sistema energètic espanyol cap a un altre que sigui 
climàticament neutre ja ha començat i requereix d’actuacions urgents per aconseguir que 
aquesta transició sigui socialment justa.

En aquest context, està previst els propers mesos el tancament d’una sèrie de centrals 
tèrmiques de carbó, on projectes de nova generació renovable poden oferir una alternativa 
d’activitat i ocupació en els territoris afectats per aquests tancaments.

La generació d’energia elèctrica amb centrals de carbó ha representat a Espanya en 
els últims anys un 15% del total de l’energia elèctrica demandada. Tanmateix, diversos 
factors de mercat i reguladors han provocat que la majoria d’aquestes centrals hagin deixat 
de ser competitives i que els seus titulars hagin decidit sol·licitar-ne el tancament o 
anunciar la seva intenció d’avançar-lo respecte als calendaris previstos.

Així, de les 14 centrals de carbó existents a la península, el Ministeri per a la Transició 
Ecològica està tramitant en l’actualitat les sol·licituds de tancament de 8 d’elles, que deixen 
de funcionar abans del 30 de juny de 2020. Això suposa la reducció del parc de generació 
en prop de 5.000 MW els propers mesos, cosa que afecta comarques fortament 
dependents de l’activitat directa i indirecta d’aquestes centrals i que, en alguns casos, 
s’han vist afectades recentment pel tancament de les mines de carbó.

Per aquest motiu i davant els tancaments imminents, és ineludible l’adopció immediata 
d’una regulació nova de l’accés a la xarxa en els nusos afectats pels tancaments de 
centrals tèrmiques de carbó i termonuclears i de les concessions d’ús privatiu d’aigües 
després del tancament d’aquestes instal·lacions de generació, per incorporar en el seu 
atorgament criteris socials, econòmics i mediambientals que permetin, de manera 
immediata, la creació d’ocupació i el desenvolupament de territoris amb alternatives 
econòmiques escasses.

D’altra banda, és necessari actualitzar abans de l’inici del proper període regulador 
certs paràmetres retributius d’instal·lacions de generació amb règim retributiu específic, 
així com les ubicades en els sistemes elèctrics no peninsulars amb règim retributiu 
addicional. En concret, és necessari actualitzar el valor de la rendibilitat raonable 
d’aplicació al règim retributiu específic, així com la taxa de retribució financera per a 
l’activitat de producció d’electricitat en els territoris no peninsulars, seguint les propostes 
metodològiques i numèriques realitzades per la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència per a aquestes activitats. Aquesta actualització requereix la seva aprovació 
abans de l’inici del nou període retributiu l’1 de gener de 2020 per una norma amb rang de 
llei.

D’altra banda, i coincidint necessàriament amb l’inici esmentat, i per proporcionar 
estabilitat al marc retributiu de les instal·lacions amb dret a retribució primada amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual 
s’adopten mesures urgents per garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric, se’ls 
permet optar a mantenir durant un període de 12 anys la taxa de rendibilitat fixada per al 
primer període regulador.
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II

En resposta a aquestes circumstàncies, s’adopta el present Reial decret llei, que 
consta d’un preàmbul i una part dispositiva estructurada en un article, una disposició 
addicional i quatre disposicions finals.

L’apartat 1 de l’article únic aborda la rendibilitat raonable per a l’activitat de producció 
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, que aglutina més de 60.000 
instal·lacions. Cal regular amb urgència aquest aspecte atès que en depèn l’actualització 
del règim retributiu específic per al segon període regulador (2020-2025), l’entrada en vigor 
del qual s’ha de produir abans de l’inici del proper període regulador l’1 de gener de 2020. 
L’absència de regulació suposaria una gran incertesa sobre els ingressos futurs de les 
instal·lacions, la qual cosa dificultaria el finançament de nous projectes, i es paralitzarien 
noves inversions necessàries per fer possible una transició justa i complir els objectius 
assumits per Espanya en matèria d’energia i clima.

En la mateixa línia, la disposició final segona introdueix una modificació puntual de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. Així, en el cas de les instal·lacions 
amb dret a la percepció de règim econòmic primat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 
9/2013, de 12 de juliol, hi ha pendents diversos procediments arbitrals que acumulen 
abundants reclamacions i que afecten de manera especial la capacitat d’atreure inversions, 
per la qual cosa calen mesures que contribueixin a estabilitzar la retribució d’aquestes 
instal·lacions i a reduir en el que sigui possible el plantejament de nous procediments 
arbitrals o, si s’escau, posar fi als existents.

Per a això, aquesta norma introdueix una previsió que té per objecte garantir la 
possibilitat, per a aquells titulars que desitgin acollir-s’hi, que la taxa de rendibilitat raonable 
que es va fixar per al primer període regulador, que finalitza el 31 de desembre de 2019, 
no pugui ser modificada durant els dos períodes reguladors que se succeeixin 
consecutivament des de l’1 de gener de 2020.

Aquesta mesura suposa que la renúncia a la continuació o l’inici de nous processos 
arbitrals, així com la renúncia a una possible percepció d’indemnització o compensació, 
garanteix certesa econòmica a la instal·lació, i permet percebre una rendibilitat raonable 
del 7,398% durant el període 2020-2031, superior al 7,09% establert durant el període 
2020-2025, i evita la incertesa del període 2026-2031.

A causa de l’imminent inici del següent període regulador el proper 1 de gener de 2020 
i la previsió de pròrroga automàtica de tots els paràmetres retributius, inclosa la rendibilitat 
raonable, és urgent l’adopció d’aquesta mesura. La incertesa sobre els ingressos futurs de 
les instal·lacions que generaria la no adopció de manera urgent d’aquesta mesura en 
limitaria significativament l’efectivitat, destinada precisament a oferir estabilitat i certesa els 
dos propers períodes reguladors.

Així mateix, en allò que fa referència a les instal·lacions de renovables, cogeneració i 
residus, la disposició addicional única amplia el termini d’aprovació de l’ordre ministerial 
per la qual es revisen els paràmetres del règim retributiu específic fins al 29 de febrer de 
2020. Aquesta disposició es justifica per les circumstàncies excepcionals derivades del 
prolongat període en què el Govern s’ha trobat en funcions, que han impedit completar la 
tramitació necessària de la revisió dels paràmetres esmentats amb les garanties jurídiques 
suficients abans de l’inici del nou període regulador, en ser necessari per calcular aquests 
paràmetres retributius partir d’una rendibilitat raonable, que és la que estableix el mateix 
Reial decret llei.

Aquesta ampliació del termini per a la revisió dels paràmetres retributius, revisió que té 
efectes des de l’inici del període regulador, l’1 de gener de 2020, requereix una norma amb 
rang legal, en estar regulat per l’article 14.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, que la 
no revisió dels paràmetres esmentats abans de l’inici del nou període suposa que 
s’entenen prorrogats per a tot el període regulador següent.

Per tant, la seva no adopció implicaria un greu perjudici per a l’interès general, en 
afectar les retribucions d’un elevat nombre d’instal·lacions i pel fet que són els càrrecs que 
paguen els consumidors d’electricitat els que financen, principalment, la retribució del 
règim específic d’energies renovables, cogeneració i residus.
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Per la seva banda, l’apartat 2 de l’article únic fixa un nou valor de la taxa de retribució 
de l’activitat de producció d’energia elèctrica en els sistemes elèctrics dels territoris no 
peninsulars. És necessari que aquesta mesura entri en vigor abans de l’inici del període 
regulador 2020-2025 per evitar, en aplicació de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la 
pròrroga automàtica del valor vigent, que suposaria una retribució per sobre de la 
proposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a activitats de baix 
risc. La no adopció d’aquesta disposició amb caràcter urgent implicaria, per tant, un greu 
perjudici tant per als consumidors d’electricitat com per al conjunt dels contribuents, atès 
que el sistema elèctric i els pressupostos generals de l’Estat financen al cinquanta per cent 
el sobrecost dels sistemes elèctrics en els territoris no peninsulars. En paral·lel, això 
suposaria un nivell de retribució addicional en aquests territoris que no està justificat ni 
emparat pels principis que regeixen la retribució d’aquesta activitat.

En relació amb els tancaments imminents de centrals tèrmiques, l’apartat U de la 
Disposició final segona, que modifica la Llei 24/2013, de 26 de desembre, incorpora un 
mecanisme per a l’atorgament d’accés que permet ponderar des del primer moment tant 
els beneficis tècnics i econòmics com els mediambientals i socials, inclosa la generació 
d’ocupació, en l’atorgament de permisos d’accés a la xarxa per a nous projectes renovables 
en les zones en transició. Aquests projectes ofereixen, en les àrees geogràfiques on 
s’estan donant els processos de tancament de centrals tèrmiques de carbó i termonuclears, 
solucions sostenibles de dinamització de l’activitat econòmica i ocupació associada.

Finalment, i amb aquesta mateixa finalitat, la disposició final primera preveu que, en 
l’atorgament de les noves concessions per a l’ús privatiu d’aigües després de l’extinció 
d’una concessió a causa del tancament d’instal·lacions de generació, es puguin ponderar 
els beneficis econòmics, socials i mediambientals de projectes en els territoris afectats pels 
tancaments esmentats.

Davant els imminents tancaments de centrals tèrmiques de carbó, és ineludible 
l’adopció immediata de les mesures anteriors, per tal de permetre el desenvolupament 
d’alternatives d’activitat i ocupació en els territoris afectats.

III

L’article 86 de la Constitució permet al Govern dictar decrets lleis «en cas de necessitat 
extraordinària i urgent», sempre que no afectin l’ordenament de les institucions bàsiques 
de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I de la 
Constitució, el règim de les comunitats autònomes, ni el dret electoral general.

El Reial decret llei constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre que, tal 
com reiteradament ha exigit el nostre Tribunal Constitucional (sentències 6/1983, de 4 de 
febrer, F 5; 11/2002, de 17 de gener, F 4; 137/2003, de 3 de juliol, F 3, i 189/2005, de 7 
juliol, F 3; 68/2007, F 10, i 137/2011, F 7), el fi que justifica la legislació d’urgència sigui 
subvenir a una situació concreta, dins dels objectius governamentals, que per raons difícils 
de preveure requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el 
requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de 
les lleis, principalment quan la determinació d’aquest procediment no depèn del Govern.

Per tant, ha de quedar acreditada «l’existència d’una connexió necessària entre la 
situació d’urgència definida i la mesura concreta adoptada per subvenir-hi (SSTC 29/1982, 
de 31 de maig, FJ 3; 182/1997, de 20 d’octubre, FJ 3, i 137/2003, de 3 de juliol, FJ 4)».

En aquest sentit, l’objecte del present Reial decret llei és l’establiment de les mesures 
que, en matèria de transició justa i retribució de les activitats regulades, dins de l’àmbit de 
competències de l’Estat, són imprescindibles per garantir una transició econòmica i 
socialment justa, especialment en els territoris més afectats i per al compliment per 
Espanya dels compromisos comunitaris assumits.

Atesa la urgència requerida per a la seva aprovació i tenint en compte que les cambres 
estan dissoltes, està clar que dilatar aquestes mesures fins a la constitució de les Corts 
Generals, i fins i tot si s’utilitzés llavors el tràmit d’urgència, no permetria la seva adopció a 
temps.
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Els motius que s’acaben d’exposar justifiquen àmpliament la concurrència dels 
requisits constitucionals de necessitat extraordinària i urgent, que habiliten el Govern per 
aprovar aquest Reial decret llei dins del marge d’apreciació que, com a òrgan de direcció 
política de l’Estat, li reconeix l’article 86.1 de la Constitució (STC 142/2014, FJ 3, i STC 
61/2018, FJ 4 i 7).

El present Reial decret llei respecta els límits constitucionalment establerts per a l’ús 
d’aquest instrument normatiu, atès que no afecta l’ordenament de les institucions bàsiques 
de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I de la 
Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.

IV

L’article 21.3 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, habilita el Govern en 
funcions per adoptar mesures diferents del despatx ordinari dels afers públics en «casos 
d’urgència degudament acreditats», així com «per raons d’interès general l’acreditació 
expressa de les quals ho justifiqui».

Per la seva banda, els apartats 4 i 5 de l’article 21 de la Llei 50/1997 recullen una sèrie 
de facultats l’exercici de les quals està expressament vetat al Govern en funcions, sense 
que cap d’elles es refereixi a l’aprovació de reials decrets llei. Aquestes funcions d’exercici 
prohibit per a l’executiu en funcions es refereixen a qüestions netament diferents. En 
efecte, l’article 21.4 estableix que el president del Govern en funcions no pot proposar al 
rei la dissolució d’alguna de les cambres, o de les Corts Generals, ni plantejar la qüestió 
de confiança, ni tampoc proposar al rei la convocatòria d’un referèndum consultiu. Per la 
seva banda, l’article 21.5 de la Llei 50/1997 disposa que el Govern en funcions no pot 
aprovar el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat, ni tampoc presentar 
projectes de llei al Congrés dels Diputats o, si s’escau, al Senat.

La facultat del Govern en funcions d’aprovar decrets llei és congruent, per la seva 
banda, amb l’exigència que concorri el pressupost habilitador d’extraordinària i urgent 
necessitat que preveu l’article 86 de la Constitució espanyola.

V

Aquest Reial decret llei s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 
129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. D’aquesta manera, es compleix amb el principi de necessitat 
que ha quedat justificat plenament. Igualment, es dona compliment als principis de 
seguretat jurídica, proporcionalitat i eficàcia, i es destaca que les mesures que incorpora 
són congruents amb l’ordenament jurídic i incorporen la millor alternativa possible atesa la 
situació d’excepcionalitat en contenir la regulació necessària i imprescindible per a la 
consecució dels objectius prèviament esmentats. Quant al principi de transparència, atès 
que es tracta d’un reial decret llei, la seva tramitació està exempta de consulta pública 
prèvia i dels tràmits d’audiència i informació públiques. Finalment, respecte del principi 
d’eficiència, no s’imposen més càrregues que les estrictament necessàries.

VI

Aquest Reial decret llei es dicta conjuntament a l’empara de les competències 
exclusives de l’Estat que preveuen l’article 149.1.13a de la Constitució, en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; l’article 149.1.22a de 
la Constitució, en matèria de legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments 
hidràulics quan les aigües discorrin per més d’una comunitat autònoma, i l’autorització de 
les instal·lacions elèctriques quan el seu aprofitament afecti una altra comunitat o el 
transport d’energia surti del seu àmbit territorial; l’article 149.1.23a de la Constitució, en 
matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les 
facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció; i l’article 
149.1.25a de la Constitució, de bases del règim miner i energètic.
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En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta de la ministra per a la Transició Ecològica i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres a la reunió del dia 22 de novembre de 2019.

DISPOSO:

Article únic. Valor de la rendibilitat raonable d’aplicació al règim retributiu específic i taxa 
de retribució financera per a l’activitat de producció en els sistemes elèctrics no 
peninsulars amb règim retributiu addicional.

1. Sense perjudici del que estableix la Disposició final tercera bis de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric, la rendibilitat raonable aplicable en el que resti de 
vida útil reguladora de les instal·lacions tipus, que s’utilitza per a la revisió i actualització 
dels paràmetres retributius que són aplicables durant el segon període regulador a les 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 
cogeneració i residus, segons el que preveuen l’article 14.4 de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric, i els articles 19 i 20 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, 
pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia 
renovables, cogeneració i residus, abans d’impostos, és de 7,09%.

2. La taxa de retribució financera de l’activitat de producció en els sistemes elèctrics 
no peninsulars amb règim retributiu addicional en el segon període regulador és el 5,58%, 
d’acord amb el que preveuen l’article 14.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric, i els articles 21 i 28 del Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, pel qual es 
regula l’activitat de producció d’energia elèctrica i el procediment de despatx en els 
sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars.

No obstant això, en cap cas, la variació de la taxa de retribució financera emprada 
entre dos anys consecutius pot ser superior en valor absolut a 50 punts bàsics. En cas que 
es produeixi una variació superior, la proposta de canvi del valor en la taxa de retribució 
s’efectua en el nombre d’anys que sigui necessari a fi de no superar aquest límit.

Disposició addicional única. Termini per a l’aprovació de l’ordre per la qual es revisen els 
paràmetres retributius de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de 
fonts d’energia renovables, cogeneració i residus amb règim retributiu específic 
d’aplicació al segon període regulador.

Excepcionalment, per al període regulador que comença l’1 de gener de 2020, el 
termini per a l’aprovació de l’ordre ministerial que preveu l’article 20.1 del Reial decret 
413/2014, de 6 de juny, pel qual es revisen els paràmetres retributius aplicables a la 
totalitat de les instal·lacions que desenvolupen l’activitat de producció a partir de fonts 
d’energia renovables, cogeneració i residus amb dret a la percepció del règim retributiu 
específic, que preveu l’article 14.4, paràgraf segon, de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
del sector elèctric, finalitza el 29 de febrer de 2020.

Els paràmetres retributius resultants de la revisió esmentada són aplicables des de 
l’inici del període regulador, sense perjudici de les revisions que preveu l’article 14 de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre. Fins a l’aprovació de l’ordre esmentada s’ha de procedir 
a liquidar a les instal·lacions les quantitats meritades a compte, d’acord amb la retribució 
que estaven percebent. Una vegada aprovada l’ordre abans esmentada, s’han de liquidar 
les aplicacions de pagament, o si s’escau, els drets de cobrament que siguin aplicables 
amb càrrec a la liquidació següent.
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Disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

S’introdueix la disposició addicional setzena en el text refós de la Llei d’aigües, amb el 
tenor literal següent:

«Disposició addicional setzena. Concessions d’aigua per a transició justa.

Quan quedi extingida una concessió a l’empara del que preveu el text refós de 
la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, a causa 
del tancament d’instal·lacions d’energia tèrmica de carbó o termonuclear, es pot 
decidir l’atorgament d’una nova concessió per a l’ús privatiu de les aigües a noves 
iniciatives i projectes en l’àrea geogràfica on estava la instal·lació. Per a l’atorgament 
s’han de ponderar criteris econòmics, socials i mediambientals. A aquests efectes, 
els usos de l’aigua que es prevegin en aquestes iniciatives i projectes prevalen 
sobre l’ordre de preferència que estableixen els plans hidrològics de conca o, si no 
n’hi ha, l’article 60 del text refós de la Llei d’aigües, amb l’excepció de l’ús per a 
proveïment de població, que és sempre prioritari».

Disposició final segona. Modificació de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric.

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, es modifica de la manera 
següent:

U. S’introdueix una disposició addicional vint-i-dosena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-dosena. Atorgament dels permisos d’accés i connexió 
per garantir una transició justa.

No obstant el que disposa l’article 33 d’aquesta Llei, quan es procedeixi al 
tancament d’instal·lacions d’energia tèrmica de carbó o termonuclear, i per promoure 
un procés de transició justa, la ministra per a la Transició Ecològica, amb l’acord 
previ de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, pot regular 
els procediments i establir els requisits per a la concessió de la totalitat o de part de 
la capacitat d’accés d’evacuació dels nusos de la xarxa afectats pels tancaments 
esmentats a les noves instal·lacions de generació a partir de fonts d’energia 
renovables que, a més dels requisits tècnics i econòmics, ponderin els beneficis 
mediambientals i socials».

Dos. S’introdueix una disposició final tercera bis amb el tenor literal següent:

«Disposició final tercera bis. Rendibilitat raonable de les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus 
amb retribució primada a l’entrada en vigor del Reial decret llei 9/2013, de 12 de 
juliol.

1. Excepcionalment, per a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus que tinguin reconeguda 
retribució primada a l’entrada en vigor del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel 
qual s’adopten mesures urgents per garantir l’estabilitat financera del sistema 
elèctric, el valor sobre el qual gira la rendibilitat raonable fixada per al primer període 
regulador, no pot ser revisat durant els dos períodes reguladors que se succeeixin, 
de manera consecutiva, a partir de l’1 de gener de 2020.

2. Aquestes instal·lacions poden renunciar a l’aplicació del que preveu l’apartat 
anterior, i han de manifestar la seva renúncia de manera fefaent davant la Direcció 
General de Política Energètica i Mines abans de l’1 d’abril de 2020. En aquest cas, 
per al càlcul de la retribució que els correspongui percebre s’ha de tenir en compte, 
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amb efectes des del dia d’inici del període regulador, el valor de la rendibilitat 
raonable que es fixi per a cada període regulador de conformitat amb el que disposa 
l’article 14 d’aquesta llei.

3. La mesura que preveu l’apartat 1 no és aplicable quan sobre la rendibilitat 
d’aquestes instal·lacions s’iniciï o s’hagi iniciat prèviament un procediment arbitral o 
judicial fundat en la modificació del règim retributiu especial operat amb posterioritat 
al Reial decret 661/2007 de 25 de maig, incloent-hi les derivades de l’entrada en 
vigor del Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, i de les seves normes de 
desplegament.

No obstant això, es poden acollir al règim excepcional de l’apartat 1 d’aquesta 
disposició les instal·lacions abans esmentades quan s’acrediti, davant la Direcció 
General de Política Energètica i Mines abans del 30 de setembre de 2020, la 
terminació anticipada del procediment arbitral o judicial i la renúncia fefaent a la 
seva represa o a la seva continuació, o la renúncia a la percepció d’indemnització o 
compensació que hagi estat reconeguda com a conseqüència d’aquests 
procediments.

4. Als efectes d’aquesta disposició:

a) S’entén que en els procediments arbitrals s’inclouen aquells que, a l’empara 
de tractats internacionals dels quals el Regne d’Espanya en sigui part, s’iniciïn o 
s’hagin iniciat i es fonamentin en les modificacions del règim retributiu especial de 
les instal·lacions de producció energia elèctrica a partir de fonts d’energia 
renovables, cogeneració i residus operades amb posterioritat al Reial decret 
661/2007 de 25 de maig, incloent-hi les derivades de l’entrada en vigor del Reial 
decret llei 9/2013, de 12 de juliol, i de les seves normes de desplegament.

b) Sense caràcter limitador, s’entenen compresos en els procediments arbitrals 
i judicials assenyalats a aquesta disposició:

1r Els procediments plantejats pel titular, directe o indirecte, de la instal·lació. 
En el cas de ser diversos els titulars, els que hagin estat plantejats per qualsevol 
d’ells. L’aplicació a aquests procediments del que disposa l’apartat 3 d’aquesta 
disposició no queda afectada pel fet que, amb posterioritat a l’inici del procediment, 
s’hagin transmès la totalitat o part de les instal·lacions a un tercer, i el transmitent 
s’en reserva els drets que es puguin reconèixer en el procediment arbitral o judicial.

2n Els procediments plantejats pels qui pretenguin fer valer els seus drets com 
a conseqüència de ser titulars d’una inversió en relació amb aquestes instal·lacions 
en els termes del tractat respectiu.

3r Els procediments plantejats per tercers en virtut de cessió, subrogació, 
successió processal i qualssevol altres títol jurídic d’efecte anàleg o equivalent, i en 
els quals la pretensió rescabalatòria es fonamenti en la modificació del règim 
retributiu especial d’aquestes instal·lacions operada amb posterioritat al Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, incloent-hi les derivades de l’entrada en vigor del Reial 
decret llei 9/2013, de 12 de juliol, i de les seves normes de desplegament.

5. En cas que es constati que, respecte d’alguna de les instal·lacions acollides 
a l’apartat 1 d’aquesta disposició, s’ha percebut la indemnització o compensació que 
preveu l’apartat 3, la Direcció General de Política Energètica i Mines n’ha d’acordar 
la revocació del règim retributiu excepcional que preveu l’apartat 1 amb efectes des 
de l’1 d’octubre de 2020. A aquest efecte, l’òrgan encarregat de les liquidacions ha 
de detractar, de la retribució que correspongui percebre a la instal·lació, la quantitat 
a la qual ascendeixi la diferència entre la retribució que hagi estat abonada i la que 
hagués correspost percebre de conformitat amb el valor actualitzat de la taxa de 
rendibilitat raonable del període regulador corresponent.

Reglamentàriament el Govern ha d’establir el procediment per practicar la 
detracció a què es refereix el paràgraf anterior».
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Disposició final tercera. Títols competencials.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de les regles 13a, 22a, 23a i 25a de l’article 
149.1 de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; en matèria de 
legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les aigües 
discorrin per més d’una comunitat autònoma, i l’autorització de les instal·lacions elèctriques 
quan el seu aprofitament afecti una altra comunitat o el transport d’energia surti del seu 
àmbit territorial; en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense 
perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de 
protecció; i de bases del règim miner i energètic, respectivament.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de novembre de 2019.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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