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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL REPTE DEMOGRÀFIC

15876 Reial decret 1089/2020, de 9 de desembre, pel qual es desenvolupen 
aspectes relatius a l’ajust de l’assignació gratuïta de drets d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle en el període 2021-2030.

El règim de comerç de drets d’emissió de la Unió Europea (d’ara endavant «RCDE 
UE»), eina principal de la Unió Europea per a la lluita contra el canvi climàtic, es va 
instaurar mitjançant la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 
d’octubre de 2003, per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de 
gasos d’efecte d’hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE 
del Consell. Aquesta Directiva, modificada en ocasions successives, es va transposar a 
l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula 
el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, així com mitjançant 
diverses disposicions normatives que han permès implantar l’RCDE UE a Espanya durant 
tres períodes de comerç de drets d’emissió, en concret els períodes que comprenen, 
successivament, els anys 2005-2007, 2008-2012 i el vigent, 2013-2020.

Amb l’objecte d’intensificar la reducció d’emissions en el quart període de comerç de 
l’RCDE UE, que comprèn els anys 2021-2030, l’any 2018 la Unió Europea va adoptar la 
Directiva (UE) 2018/410 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2018, per 
la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per intensificar les reduccions d’emissions de 
manera eficaç en relació amb els costos i facilitar les inversions en tecnologies 
hipocarbòniques, així com la Decisió (UE) 2015/1814.

Aquesta Directiva s’ha completat i desplegat mitjançant diverses normes de la Unió 
Europea, en particular, per mitjà de reglaments d’aplicació a la quarta fase o període de 
comerç en matèria de seguiment i notificació, acreditació i verificació, i del Registre de la 
Unió, juntament amb altres normes per a la determinació de l’assignació gratuïta de drets 
d’emissió i sobre els ajustos d’aquesta assignació. Cal destacar, respecte de l’assignació 
gratuïta, el Reglament delegat (UE) 2019/331 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, 
pel qual es determinen les normes transitòries de la Unió per a l’harmonització de 
l’assignació gratuïta de drets d’emissió d’acord amb l’article 10 bis de la Directiva 2003/87/
CE del Parlament Europeu i del Consell. Abans de 2021 s’ha d’aprovar en l’àmbit de la 
Unió Europea la regulació relativa a la determinació dels paràmetres de referència i, 
eventualment, del factor de correcció intersectorial, que afecten l’assignació gratuïta que 
correspon a les instal·lacions en el període d’assignació 2021-2025.

Un dels objectius perseguits per la Directiva (UE) 2018/410, de 14 de març de 2018, 
és millorar la coherència entre l’assignació gratuïta de drets d’emissió per a les 
instal·lacions fixes i els seus nivells d’activitat reals, i intentar reduir a més, en la mesura 
del possible, l’excés de les càrregues administratives als titulars de les instal·lacions. En 
aquest sentit, aquesta Directiva estableix que s’han d’ajustar de manera simètrica les 
assignacions de drets d’emissió de les instal·lacions les operacions de les quals –d’acord 
amb avaluacions sobre la base d’una mitjana mòbil de dos anys (nivell mitjà d’activitat)– 
hagin augmentat o disminuït més del quinze per cent en comparació amb el nivell utilitzat 
inicialment per determinar l’assignació gratuïta de drets d’emissió en el període 
d’assignació pertinent (nivell històric d’activitat). Els aspectes assenyalats els recullen els 
apartats m) i n) de l’article 1.14 de la Directiva 2018/410, de 14 de març de 2018, que, 
respectivament, modifiquen l’apartat 20 i afegeixen l’apartat 21 de l’article 10 bis de la 
Directiva 2003/87/CE, de 13 d’octubre de 2003. La directiva habilita la Comissió Europea 
per adoptar actes d’execució que defineixin mecanismes addicionals per als ajustos.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 322  Dijous 10 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 2

Les regles específiques per a l’ajust de l’assignació gratuïta s’han concretat i 
desenvolupat al Reglament d’execució (UE) 2019/1842 de la Comissió, de 31 d’octubre 
de 2019, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlament Europeu i del Consell respecte de les disposicions addicionals d’ajust de 
l’assignació gratuïta de drets d’emissió a causa de modificacions del nivell d’activitat.

Aquest Reglament detalla nombroses qüestions que la Directiva 2018/410, de 14 de 
març de 2018, no ha arribat a concretar. El Reglament precisa que per ajustar l’assignació 
gratuïta de drets d’emissió a causa de canvis en l’activitat de la instal·lació s’ha de 
comparar el nivell mitjà d’activitat amb el nivell històric d’activitat a escala de subinstal·lació 
d’acord amb l’article 10 del Reglament delegat (UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018. 
La quantitat total de drets d’emissió que s’assigni gratuïtament a una instal·lació és la 
suma dels drets de totes les subinstal·lacions en què estigui dividida la instal·lació. Aquesta 
suma s’ha de calcular d’acord amb l’article 16 o 18, segons els casos, del Reglament 
delegat (UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018.

Així mateix, el Reglament d’execució (UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019, 
defineix, al paràgraf 1 de l’article 2, el nivell mitjà d’activitat per a cada subinstal·lació. 
Aquest nivell mitjà d’activitat s’entén com la mitjana aritmètica dels nivells d’activitat anuals 
de dos anys naturals de funcionament, i estableix que el primer any per calcular aquest 
nivell mitjà d’activitat ha de ser el primer any de cada període d’assignació.

Aquest Reglament comunitari aclareix, així mateix, altres qüestions com ara els llindars 
a partir dels quals s’ha de portar a efecte l’ajust de l’assignació de drets a causa de canvis 
del nivell d’activitat. Aquests llindars es corresponen amb una variació del quinze per cent 
del nivell d’activitat en termes absoluts, a escala de subinstal·lació, per dur a terme el 
primer ajust i amb variacions que superin intervals consecutius del cinc per cent per a 
ajustos posteriors. Així mateix, només s’han de portar a efecte aquests ajustos quan 
impliquin una variació d’almenys cent drets d’emissió en l’assignació preliminar. També 
aclareix com procedir quan s’ha produït un cessament o una suspensió de l’activitat en una 
subinstal·lació. A més, regula determinades particularitats relacionades amb les 
instal·lacions que són considerades nous entrants i amb les noves subinstal·lacions tant 
en instal·lacions existents com en nous entrants. Identifica també altres canvis a escala de 
subinstal·lació que s’han de tenir en consideració a l’efecte de l’assignació gratuïta de 
drets, de manera que s’incentivi la reducció d’emissions. Es tracta de canvis relacionats 
amb millores d’eficiència energètica, els canvis en el subministrament de calor, la 
intercanviabilitat d’electricitat i combustible, així com la recuperació d’energia dels gasos 
residuals, entre altres qüestions.

Les obligacions d’informació s’han plantejat de manera que mostrin periòdicament i de 
la forma més actualitzada possible el funcionament de les subinstal·lacions d’acord amb 
les disposicions de l’esmentat Reglament (UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018, i 
del Reglament d’execució (UE) 2018/2067 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, 
relatiu a la verificació de les dades i a l’acreditació dels verificadors de conformitat amb la 
Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.

En l’àmbit nacional, per tal d’articular les previsions de la Directiva (UE) 2018/410, 
de 14 de març de 2018, s’han aprovat recentment dues normes reglamentàries aplicables 
en el període 2021-2030: d’una banda, el Reial decret 18/2019, de 25 de gener, pel qual 
es desenvolupen aspectes relatius a l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de 
gasos d’efecte d’hivernacle en el període 2021-2030, i, d’altra banda, el Reial 
decret 317/2019, de 26 d’abril, pel qual es defineix la mesura de mitigació equivalent a la 
participació en el règim de comerç de drets d’emissió en el període 2021-2025 i es regulen 
determinats aspectes relacionats amb l’exclusió d’instal·lacions de baixes emissions del 
règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. El Reial decret 18/2019, 
de 25 de gener, se centra, principalment, en els aspectes relacionats amb la sol·licitud 
d’assignació gratuïta de drets d’emissió, però no es pronuncia sobre els aspectes relatius 
a l’ajust de l’assignació un cop aquesta s’ha calculat per al període corresponent. En 
aquest context, es planteja ara la necessitat de recollir també mitjançant una nova norma 
reglamentària els aspectes introduïts per la Directiva (UE) 2018/410, de 14 de març 
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de 2018, i la seva normativa de desplegament, relatius a l’ajust de l’assignació gratuïta de 
drets d’emissió durant el nou període 2021-2030. D’aquesta manera, aquest Reial decret 
transposa les referències a les variacions en l’activitat que justifiquen l’ajust inicial de 
l’assignació que introdueix l’article 1, apartat 14, lletres m) i n), de la Directiva, i completa 
la regulació detallada que implementa el Reglament d’execució (UE) 2019/1842, de 31 
d’octubre de 2019, en matèria d’ajustos.

Així mateix, aquest Reial decret transposa l’obligació de complir els requisits 
documentals per poder concedir l’assignació gratuïta, prevista a l’article 1, apartat 17, últim 
incís, de la Directiva esmentada.

Igualment, regula altres qüestions derivades de l’ajust de l’assignació, com la devolució 
de drets gratuïts en cas que s’hagi produït un excés en l’assignació i la suspensió de la 
transferència de drets gratuïts en determinats supòsits.

Aquest Reial decret consta de setze articles, repartits en cinc capítols, una disposició 
addicional única, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El primer capítol, titulat disposicions generals, inclou tres articles. El primer concreta 
l’objecte de la norma, que consisteix a determinar els aspectes relacionats amb l’ajust 
anual de l’assignació gratuïta de drets d’emissió de les instal·lacions fixes durant el període 
de comerç 2021-2030, incloses les obligacions d’informació, i altres aspectes derivats de 
l’ajust, com ara la devolució de drets. Inclou també les qüestions relatives a l’expedició de 
drets d’emissió i els aspectes relatius a l’assignació gratuïta a nous entrants, tot això 
d’acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març, i la nova normativa de la Unió Europea aplicable 
al període de comerç 2021-2030. De conformitat amb la normativa de la Unió Europea, el 
període de comerç 2021-2030 es divideix, en l’àmbit de les instal·lacions fixes, en dos 
períodes d’assignació, que són els següents: 2021-2025 i 2026-2030. A l’article segon es 
fa referència expressa a la forma d’interpretar els termes i els conceptes a què es refereix 
aquest Reial decret, que no pot ser cap altra que la que expressen la Llei 1/2005, de 9 de 
març, i la normativa de la Unió Europea de referència. L’article tercer concreta l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reial decret.

El capítol II desenvolupa les obligacions d’informació relacionades amb l’aplicació 
d’ajustos en l’assignació gratuïta, que són innovadores en la fase IV del règim de comerç 
de drets d’emissió. Com a punt de partida, s’estableix l’obligació de complir els requisits 
d’aportació documental i es transposa, d’aquesta manera, l’últim incís de l’article 1.17 de 
la Directiva 2018/410, de 14 de març de 2018. Es confirma així mateix que, pel que fa a les 
obligacions d’informació, el canal de comunicació entre l’Oficina Espanyola de Canvi 
Climàtic i les comunitats autònomes és la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi 
Climàtic. Entre les noves obligacions d’informació destaquen les relatives al pla 
metodològic de seguiment i a l’informe del nivell d’activitat. Així, totes les instal·lacions que 
hagin sol·licitat l’assignació gratuïta de drets d’emissió per als períodes d’assignació 2021-
2025 i 2026-2030 han de fer un seguiment dels seus nivells d’activitat a escala de 
subinstal·lació amb base en un pla metodològic de seguiment aprovat per l’Oficina 
Espanyola de Canvi Climàtic, que ha de ser objecte d’actualització quan sigui procedent. 
La primera notificació del nivell d’activitat s’ha d’efectuar presentant el 2021 l’informe 
corresponent sobre el nivell d’activitat en què s’han d’incloure els nivells d’activitat 
corresponents als anys 2019 i 2020, que ha de servir per calcular els ajustos en l’assignació 
gratuïta a escala de subinstal·lació. En aquest sentit, és necessari que totes les 
instal·lacions que hagin sol·licitat l’assignació gratuïta facin el seguiment dels seus nivells 
d’activitat a partir de l’1 de gener de 2019.

El capítol III regula el procediment per ajustar l’assignació gratuïta de drets d’emissió 
com a conseqüència de canvis en els nivells d’activitat, que han de notificar els titulars de 
les instal·lacions d’acord amb el capítol II d’aquest Reial decret, i d’acord amb el que 
estableix el Reglament d’execució (UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019. Es recullen 
també en aquest capítol altres supòsits que donen lloc a l’ajust de l’assignació per a nous 
entrants i noves subinstal·lacions tant en instal·lacions existents com en nous entrants, i els 
casos en què es produeix un cessament de l’activitat. S’esmenten els casos de fusions i 
escissions de les instal·lacions amb incidència en l’assignació dels quals ha de conèixer 
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també l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. Conté, igualment, una previsió per a les 
instal·lacions excloses de l’RCDE UE que s’hi reintrodueixin i que hagin sol·licitat 
l’assignació gratuïta. En aquests casos, han de fer el seguiment dels nivells d’activitat a 
partir de la seva reintroducció en el règim. Així mateix, han de notificar els nivells d’activitat 
corresponents als dos anys naturals anteriors a la seva reintroducció per avaluar la 
necessitat d’ajustar la seva assignació gratuïta de drets d’emissió. Finalment, en aquest 
capítol s’articula el procediment de devolució de drets d’emissió per als casos en què s’hagi 
produït un excés en la transferència de drets gratuïts assignats a la instal·lació. D’aquesta 
manera s’habilita l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic a executar d’ofici, amb l’advertència 
prèvia, la resolució del procediment de devolució un cop transcorregut el termini sense que 
aquesta s’hagi fet efectiva. Així mateix, s’estableix que, en cas que en el moment de 
procedir a l’execució d’ofici no hi hagi drets suficients en el compte d’havers del titular, es 
pot procedir al constrenyiment sobre el patrimoni de la quantitat líquida equivalent als drets 
que s’hagin de tornar, i dels interessos de demora que si s’escau se’n puguin derivar. 
Aquesta previsió es fa necessària amb la finalitat d’assegurar que els drets transferits en 
excés es tornin a l’Administració, i es completa d’aquesta manera la regulació existent.

El capítol IV conté els aspectes relacionats amb l’expedició de drets gratuïts d’emissió 
com a conseqüència dels canvis en els nivells d’activitat.

Finalment, el capítol V, dedicat als nous entrants, inclou disposicions específiques per 
regular la sol·licitud d’assignació gratuïta. Els ajustos de la seva assignació de drets es 
regeixen pel que disposa el capítol III d’aquesta norma. Cal recordar que la definició de 
nous entrants és la que recull la normativa de la Unió Europea aplicable.

Finalment, la disposició addicional única habilita l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic 
per sol·licitar informació a les instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d’emissió 
que no reben assignació gratuïta, però la configuració o l’activitat de les quals pugui tenir 
incidència en l’assignació d’altres instal·lacions amb les quals mantenen algun tipus de 
connexió tècnica. Amb això es pretén vetllar pel bon funcionament del règim general de 
comerç de drets d’emissió. La disposició transitòria estableix que el Reial decret 1722/2012, 
de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l’assignació de drets 
d’emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del 
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, continua sent aplicable, i manté 
els seus efectes, en tots els aspectes objecte de regulació per part d’aquest que afectin el 
període de comerç 2013-2020.

La norma conclou amb una disposició derogatòria única i tres disposicions finals, 
relatives, respectivament, als títols competencials, la incorporació al dret de la UE i 
l’entrada en vigor de la norma.

El contingut d’aquest Reial decret s’ajusta 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. Així, la norma respecta els principis de necessitat i eficàcia, ja 
que es justifica en la necessitat d’introduir en l’ordenament jurídic les disposicions 
necessàries per efectuar els ajustos de l’assignació gratuïta de drets d’emissió de les 
instal·lacions fixes ubicades a Espanya a les quals és aplicable el règim de comerç de 
drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en el període 2021-2030, així com el detall 
sobre les obligacions d’informació.

Aquest Reial decret és l’instrument més adequat per garantir la consecució d’aquesta 
finalitat, en la qual s’inclou la transposició dels apartats de la Directiva (UE) 2018/410, 
de 14 de març de 2018, que introdueixen les circumstàncies determinants de l’ajust de 
l’assignació i les obligacions d’informació.

Compleix el principi de proporcionalitat ja que la regulació es limita al mínim 
imprescindible en la transposició i el desplegament de la normativa de la Unió Europea, pel 
que fa a definir la documentació necessària, el procediment per a la tramitació de l’ajust i 
les qüestions que en deriven.

A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’exerceix de 
manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per 
generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en facilita el 
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coneixement, la comprensió i l’aplicació i, en conseqüència, l’actuació i la presa de 
decisions de les persones, les empreses i els òrgans autonòmics.

En aplicació del principi de transparència i en compliment de l’article 26 de la 
Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la 
qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la 
justícia en matèria de medi ambient, durant la tramitació d’aquest Reial decret s’ha efectuat 
la consulta pública prèvia i l’audiència i informació públiques, i s’ha remès el projecte al 
Consell Assessor de Medi Ambient. Així mateix, s’han consultat les comunitats autònomes 
en el marc dels òrgans col·legiats establerts en matèria de canvi climàtic i s’han evacuat 
els informes corresponents dels departaments ministerials.

Finalment, i en aplicació del principi d’eficiència, es limiten les càrregues administratives 
a les imprescindibles per a la consecució de les finalitats descrites, sempre dins del marc 
de l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes, així com el Consell Nacional del Clima, la Comissió de Coordinació de 
Polítiques de Canvi Climàtic i el Consell Assessor de Medi Ambient.

Aquest Reial decret es fonamenta en l’habilitació que conté la disposició final tercera 
de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió 
de gasos d’efecte d’hivernacle, i es dicta a l’empara de les competències estatals en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de la 
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient que preveuen respectivament 
l’article 149.1.13a i 23a de la Constitució.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política 
Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 9 de desembre de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte determinar, durant el període de comerç de drets 
d’emissió que comprèn els anys 2021 a 2030, els aspectes relatius a l’ajust de l’assignació 
gratuïta anual de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle de les instal·lacions fixes 
ubicades a Espanya subjectes al règim de comerç de drets d’emissió de la Unió Europea, 
incloses les obligacions d’informació. Així mateix, es regulen les qüestions relatives a 
l’expedició de drets d’emissió, així com aspectes relatius a l’assignació gratuïta de drets 
d’emissió a les instal·lacions considerades nous entrants.

Article 2. Definicions.

Tots els termes i conceptes a què es refereix aquest Reial decret s’han d’interpretar de 
conformitat amb les definicions que preveu la normativa vigent en la matèria, en particular, 
la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió 
de gasos d’efecte d’hivernacle; el Reglament delegat (UE) 2019/331 de la Comissió, de 19 
de desembre de 2018, pel qual es determinen les normes transitòries de la Unió per a 
l’harmonització de l’assignació gratuïta de drets d’emissió d’acord amb l’article 10 bis de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell; i el Reglament d’execució 
(UE) 2019/1842 de la Comissió, de 31 d’octubre de 2019, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell 
respecte de les disposicions addicionals d’ajust de l’assignació gratuïta de drets d’emissió 
a causa de modificacions del nivell d’activitat.
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Article 3. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret és aplicable durant el període de comerç 2021-2030 a les 
instal·lacions fixes ubicades a Espanya incloses en el règim de comerç de drets d’emissió 
de la Unió Europea de conformitat amb la Llei 1/2005, de 9 de març, i la seva normativa de 
desplegament, així com en la normativa de la Unió Europea, sempre que no hagin estat 
excloses de conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei esmentada i amb el 
Reial decret 18/2019, de 25 de gener, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a 
l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en el 
període 2021-2030.

2. Això s’entén sense perjudici del que preveu la disposició addicional única d’aquest 
Reial decret respecte a les instal·lacions sense assignació gratuïta de drets d’emissió 
aprovada.

CAPÍTOL II

Obligacions d’informació

Article 4. Compliment dels requisits relatius a l’assignació gratuïta de drets d’emissió i 
col·laboració i cooperació entre administracions públiques.

1. Només han de rebre assignació gratuïta de drets d’emissió les instal·lacions que 
compleixin els requisits que estableix la normativa de la Unió Europea relatius a l’assignació 
gratuïta de drets d’emissió, inclosos els requisits d’aportació d’informació i documentació 
que assenyala tant la normativa de la Unió Europea com els que estableixen la Llei 1/2005, 
de 9 de març, i aquest Reial decret.

2. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic i les comunitats autònomes han de cooperar i col·laborar en matèria de 
les obligacions d’informació a què es refereixen aquest Reial decret i la Llei 1/2005, de 9 
de març, i s’han de subministrar, per a l’exercici de les seves competències respectives, la 
informació que tinguin en poder seu segons les orientacions que s’adoptin al si de la 
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic.

En particular, l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha de posar a disposició de les 
comunitats autònomes la informació corresponent als informes sobre el nivell d’activitat, 
els informes de verificació i els ajustos posteriors que es puguin produir en els drets 
assignats gratuïtament.

Article 5. Pla metodològic de seguiment.

1. Totes les instal·lacions que hagin sol·licitat l’assignació gratuïta de drets d’emissió 
han de fer el seguiment dels nivells anuals d’activitat de les subinstal·lacions en què estigui 
dividida la instal·lació, de conformitat amb la normativa de la Unió Europea i la normativa 
nacional aplicable al període de comerç 2021-2030, en concret, el Reglament delegat 
UE 2019/331 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018. Un cop aprovat per l’Oficina 
Espanyola de Canvi Climàtic, el pla metodològic de seguiment ha de servir de base per fer 
el seguiment dels nivells anuals d’activitat.

2. En aquest pla metodològic de seguiment s’han de descriure la instal·lació i les 
seves subinstal·lacions, inclosos els seus principals processos de producció, així com els 
procediments i les metodologies de seguiment i de fonts de dades. El pla metodològic de 
seguiment ha de servir com a base per a la recopilació i la presentació de les dades 
necessàries per al càlcul de l’assignació gratuïta de drets d’emissió dels períodes 
d’assignació 2021-2025 i 2026-2030, i per a la recopilació i la presentació de les dades 
requerides per ajustar l’assignació gratuïta de conformitat amb l’article 10 bis, apartats 20 
i 21, de la Directiva 2003/87/CE, de 13 d’octubre de 2003, per la qual s’estableix un règim 
per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a la Comunitat i per la qual 
es modifica la Directiva 96/61/CE.
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Article 6. Modificacions del pla metodològic de seguiment.

1. El titular de la instal·lació ha de modificar el pla metodològic de seguiment quan es 
doni alguna de les circumstàncies que assenyala la normativa de la Unió Europea aplicable 
per al període de comerç 2021-2030 i, en concret, l’article 9.2 del Reglament delegat 
(UE) 2019/331 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, de manera que quedin 
reflectides al pla de la manera més actualitzada possible la naturalesa, les característiques, 
les dades sobre el funcionament de la instal·lació i les millores d’acord amb les 
recomanacions que faci l’informe de verificació pertinent. El titular de la instal·lació ha 
d’assegurar, quan sigui procedent, que aquestes modificacions estan en línia amb l’última 
versió del pla de seguiment d’emissions notificat a l’òrgan autonòmic competent, encara 
que aquesta versió estigui pendent de l’aprovació d’aquest.

2. El titular de la instal·lació ha de comunicar, sense demora injustificada, qualsevol 
modificació prevista del pla metodològic de seguiment a l’Oficina Espanyola de Canvi 
Climàtic. Sense perjudici d’això, en cas que la modificació no es consideri important 
d’acord amb la normativa de la Unió Europea i, en particular, l’article 9 del Reglament 
delegat (UE) 2019/331 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, el titular de la 
instal·lació pot presentar la modificació del pla metodològic de seguiment abans del 31 de 
desembre del mateix any en què tingui lloc la modificació.

3. Qualsevol modificació del pla metodològic de seguiment considerada important 
d’acord amb l’article 9.5 del Reglament delegat (UE) 2019/331 de la Comissió, de 19 de 
desembre de 2018, l’ha d’aprovar l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic en el termini de sis 
mesos des de la seva recepció. Quan l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic consideri que 
la modificació notificada com a important pel titular de la instal·lació no té aquesta 
consideració d’acord amb l’article esmentat, ha d’informar sense demora injustificada 
d’aquesta circumstància el titular de la instal·lació.

4. El titular de la instal·lació ha de mantenir un registre de totes les modificacions del 
pla metodològic de seguiment i hi ha d’especificar, almenys, la informació que estableix 
l’article 9 del Reglament delegat (UE) 2019/331 de la Comissió, de 19 de desembre 
de 2018, per al període de comerç 2021-2030.

Article 7. Informe sobre el nivell d’activitat i informe de verificació.

1. Sense perjudici del compliment de les obligacions que estableix el capítol VI de la 
Llei 1/2005, de 9 de març, a partir de 2021, els titulars de les instal·lacions que tinguin 
atorgada l’assignació gratuïta de drets d’emissió per al període de comerç 2021-2030 han 
de trametre a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, al més tard el 28 de febrer de cada 
any, l’informe sobre el nivell d’activitat de l’any natural anterior per a cada una de les 
subinstal·lacions en què estigui dividida la seva instal·lació, per tal que es porti a terme 
l’ajust de l’assignació gratuïta anual de drets d’emissió en els casos en què sigui procedent, 
en els termes que estableixen aquest Reial decret i l’article 3 del Reglament d’execució 
(UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019.

2. D’acord amb la normativa de la Unió Europea, l’informe sobre el nivell d’activitat 
s’ha de trametre en el format electrònic que estableixi a aquest efecte la Comissió Europea 
i ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

a) Les dades sobre el nivell d’activitat de l’any natural anterior que corresponguin a 
cada subinstal·lació en què estigui dividida la instal·lació, a excepció de l’informe que s’ha 
de presentar al més tard el 28 de febrer de 2021, que ha d’incloure les dades corresponents 
a l’activitat dels anys 2019 i 2020.

b) Informació sobre cada un dels paràmetres que enumeren les seccions 1 i 2, 
excepte l’1.3.c), de l’annex IV del Reglament delegat (UE) 2019/331, de 19 de desembre 
de 2018.

c) Si s’escau, informació sobre l’estructura del grup al qual pertany la instal·lació, tal 
com el defineix l’article 2, punt 6, del Reglament d’execució (UE) 2019/1842, de 31 
d’octubre de 2019.
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d) Informació relativa al cessament o la suspensió de l’activitat d’alguna o diverses 
de les subinstal·lacions en què estigui dividida la instal·lació.

3. El seguiment de les dades de nivell d’activitat s’ha de fer d’acord amb els requisits 
de seguiment que estableixi el pla metodològic de seguiment, de conformitat amb l’article 8 
del Reglament delegat (UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018.

4. Juntament amb l’informe sobre el nivell d’activitat a què es refereix l’apartat 1, els 
titulars de les instal·lacions fixes que tinguin atorgada l’assignació gratuïta de drets 
d’emissió han de trametre a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, al més tard el 28 de 
febrer de cada any, un informe de verificació de l’informe sobre el nivell d’activitat, de 
conformitat amb el que disposen la part A de l’annex IV de la Llei 1/2005, de 9 de març, i 
el Reglament d’execució (UE) 2018/2067, de 19 de desembre de 2018, relatiu a la 
verificació de les dades i a l’acreditació dels verificadors de conformitat amb la 
Directiva 2003/87/CE, de 13 d’octubre de 2003.

Article 8. Valoració de l’informe sobre el nivell d’activitat.

1. L’informe sobre el nivell d’activitat verificat ha de ser valorat per l’Oficina Espanyola 
de Canvi Climàtic, de conformitat amb el que estableix l’article 3.4 del Reglament 
d’execució (UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019. A la vista de la informació presentada, 
s’ha d’ajustar l’assignació gratuïta de drets d’emissió de cada subinstal·lació, quan sigui 
procedent, d’acord amb els articles 9, 10 i 11 d’aquest Reial decret.

2. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic pot fer una estimació prudent del valor de 
qualsevol dels paràmetres inclosos a l’informe sobre el nivell d’activitat en els casos 
següents:

a) Quan el titular no hagi presentat l’informe sobre el nivell d’activitat verificat al més 
tard el 28 de febrer de cada any.

b) Quan la dada verificada del nivell d’activitat no compleixi el que disposen el 
Reglament d’execució (UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019, i el Reglament delegat 
(UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018, i, en particular, quan el verificador hagi 
dictaminat que l’informe sobre el nivell d’activitat no és satisfactori.

c) Quan l’informe sobre el nivell d’activitat del titular d’una instal·lació no s’hagi verificat 
de conformitat amb el Reglament d’execució (UE) 2018/2067, de 19 de desembre de 2018.

d) Quan un verificador hagi indicat a l’informe de verificació que preveu el Reglament 
d’execució (UE) 2018/2067, de 19 de desembre de 2018, l’existència d’inexactituds no 
importants que no hagi corregit el titular de la instal·lació abans de l’emissió de l’informe de 
verificació. En aquest cas, s’ha d’informar la instal·lació de les correccions que requereixi 
l’informe sobre el nivell d’activitat. La instal·lació ha de posar a disposició del verificador la 
informació rebuda per part de l’autoritat competent.

En tots els supòsits que preveu aquest apartat s’ha de substanciar el tràmit d’audiència 
prèvia al titular de la instal·lació de conformitat amb el que preveu l’article 82 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la vista 
de la informació presentada, s’ha d’ajustar l’assignació gratuïta de drets d’emissió, quan sigui 
procedent, d’acord amb el procediment que estableix l’article 9 d’aquest Reial decret.

No s’ha d’augmentar en cap cas l’assignació d’una instal·lació sobre la base d’una 
estimació prudent en el supòsit de la lletra a).

CAPÍTOL III

Ajustos i devolució de l’assignació gratuïta de drets d’emissió

Article 9. Ajustos en la quantitat de drets d’emissió assignats de manera gratuïta a les 
instal·lacions.

1. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha de determinar anualment el nivell mitjà 
d’activitat de cada subinstal·lació, entès com la mitjana aritmètica dels nivells d’activitat 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 322  Dijous 10 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 9

dels dos anys anteriors. Aquesta determinació s’ha de basar en els informes sobre el nivell 
d’activitat, a què es refereix l’article 7 d’aquest Reial decret.

2. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha de comparar, amb caràcter anual, el 
nivell mitjà d’activitat de cada subinstal·lació amb el nivell històric d’activitat utilitzat per 
determinar l’assignació gratuïta de la subinstal·lació en el període d’assignació 
corresponent.

Quan el valor absolut de la diferència entre el nivell mitjà d’activitat d’una subinstal·lació 
hagi augmentat o disminuït més del 15 per cent en comparació amb el nivell històric 
d’activitat, s’ha d’ajustar la quantitat de drets d’emissió assignada a la subinstal·lació, i per 
tant a la instal·lació, d’acord amb la normativa de la Unió Europea, en particular amb el 
Reglament d’execució (UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019.

Quan s’hagi efectuat un ajust a l’assignació d’una subinstal·lació d’acord amb el 
paràgraf anterior, els ajustos subseqüents s’han d’efectuar tal com concreten els articles 5 
i 6 del Reglament d’execució (UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019.

3. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha de determinar anualment si s’han de fer 
accions addicionals en relació amb els ajustos relacionats amb millores en l’eficiència 
energètica, canvis en la quantitat de gasos residuals cremats per raons diferents de la 
seguretat, canvis en la calor importada d’instal·lacions no incloses en el règim de comerç 
de drets d’emissió, canvis en el factor d’intercanviabilitat o canvis relacionats amb 
subinstal·lacions de craqueig de vapor i de clorur de vinil monòmer, d’acord amb la 
normativa europea i, en particular, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’execució 
(UE) 2019/1842, de 31 d’octubre de 2019.

4. Si després de la valoració de l’informe prevista a l’article 8 i l’anàlisi a què es 
refereixen els apartats anteriors d’aquest article l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic 
considera que és procedent l’ajust en l’assignació, ho ha de notificar al titular de la 
instal·lació en l’acord pel qual s’inicia el procediment d’ajust. S’ha de substanciar el tràmit 
d’audiència amb el titular de la instal·lació de conformitat amb el que preveu l’article 82 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

5. En cas que el titular manifesti expressament la seva conformitat amb l’ajust 
proposat per l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic en l’acord d’iniciació del procediment, 
la persona titular de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient ha de resoldre sobre l’ajust en 
qüestió.

En cas contrari, l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha d’examinar les al·legacions 
formulades pel titular de la instal·lació i ha de notificar al titular de la instal·lació la proposta 
de resolució del procediment en la qual ha de constar la proposta d’ajust de l’assignació. 
Un cop efectuat el nou tràmit d’audiència amb el titular de la instal·lació, en cas que sigui 
procedent un ajust en l’assignació, la persona titular de la Secretaria d’Estat de Medi 
Ambient ha de resoldre sobre l’ajust en qüestió. En cas que no sigui procedent l’ajust en 
l’assignació, l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha d’arxivar les actuacions.

6. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos des de la data de l’acord pel 
qual s’inicia el procediment d’ajust. Un cop transcorregut aquest termini sense dictar la 
resolució, es produeix la caducitat del procediment. La resolució l’ha d’adoptar la persona 
titular de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, a proposta de l’Oficina Espanyola de Canvi 
Climàtic, amb la conformitat prèvia de la Comissió Europea. Així mateix, la Direcció 
General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic i la Direcció General de la Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme han d’emetre informes sobre els ajustos de les assignacions 
de drets d’emissió en l’àmbit de les seves competències respectives i quan la complexitat 
dels expedients així ho requereixi. Aquests informes s’han de trametre a l’Oficina Espanyola 
de Canvi Climàtic al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior a 20 dies.

Contra la resolució de la persona titular de la Secretaria d’Estat, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant la 
Secretaria d’Estat de Medi Ambient, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la 
seva notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o bé un recurs contenciós administratiu, davant la Sala 
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Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional, en el termini de dos mesos, a partir de 
l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 11.1.a) i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Aquest recurs no es pot interposar fins que l’anterior recurs potestatiu de reposició es 
resolgui expressament o se n’hagi produït la desestimació presumpta.

Article 10. Ajustos de l’assignació gratuïta en cas de cessament de l’activitat.

En cas que una subinstal·lació hagi cessat la seva activitat, l’assignació gratuïta de la 
subinstal·lació s’ha d’ajustar a zero a partir de l’any següent al cessament de l’activitat.

Article 11. Ajustos en les assignacions gratuïtes de drets d’emissió dels nous entrants i 
de les noves subinstal·lacions.

1. Els ajustos de les assignacions gratuïtes de drets d’emissió de les instal·lacions 
que siguin considerades nous entrants i de les noves subinstal·lacions en què es divideixin 
les instal·lacions existents es regeixen pel que estableixen els apartats 5 i 6 de l’article 5 
del Reglament d’execució (UE) 2019/1842 de la Comissió, de 31 d’octubre de 2019, així 
com pel que estableix l’article 9 d’aquest Reial decret.

2. En el cas dels nous entrants i les noves subinstal·lacions, el nivell mitjà d’activitat 
a què es refereix l’article 9.1 d’aquest Reial decret no s’ha de calcular els tres primers anys 
naturals de funcionament.

Article 12. Ajustos en l’assignació gratuïta en cas de reintroducció en el règim de comerç 
de drets d’emissió de les instal·lacions excloses.

1. Quan una instal·lació exclosa del règim de comerç de drets d’emissió d’acord amb 
els capítols III i IV del Reial decret 18/2019, de 25 de gener, que hagi sol·licitat l’assignació 
gratuïta es reintrodueixi en el règim de conformitat amb els articles 8 i 9 del Reial 
decret 317/2019, de 26 d’abril, pel qual es defineix la mesura de mitigació equivalent a la 
participació en el règim de comerç de drets d’emissió en el període 2021-2025 i es regulen 
determinats aspectes relacionats amb l’exclusió d’instal·lacions de baixes emissions del 
règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, s’ha de procedir a 
l’ajust de la seva assignació gratuïta l’any de la seva reintroducció, quan així sigui 
procedent.

2. L’ajust a què es refereix l’apartat anterior s’ha de portar a terme de conformitat 
amb el que disposa l’article 9. A aquest efecte, el titular de la instal·lació ha de presentar 
l’informe sobre el nivell d’activitat i l’informe de verificació previstos a l’article 7, en què han 
de constar les dades dels nivells d’activitat corresponents als dos anys anteriors a la 
reintroducció.

3. L’any de la seva reintroducció el titular de la instal·lació ha de disposar d’un pla 
metodològic de seguiment actualitzat d’acord amb el que estableix l’article 8 del Reglament 
delegat (UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018, i aprovat per l’Oficina Espanyola de 
Canvi Climàtic, d’acord amb l’article 6 d’aquest Reial decret.

Article 13. Fusions i escissions.

1. A l’efecte de l’assignació gratuïta, els titulars de noves instal·lacions resultants 
d’una fusió o una escissió han de presentar davant l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic 
la documentació i els informes que preveu l’article 25 del Reglament delegat (UE) 2019/331, 
de 19 de desembre, en el termini d’un mes des de la modificació de l’autorització d’emissió 
de gasos d’efecte d’hivernacle.

2. Sobre la base de les dades rebudes, l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha de 
determinar els nivells històrics d’activitat en el període de referència per a cada 
subinstal·lació de cada nova instal·lació acabada de formar després de la fusió o l’escissió 
d’acord amb la normativa de la Unió Europea.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 322  Dijous 10 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 11

3. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic ha d’avaluar les fusions o escissions de les 
instal·lacions, entre les quals les escissions dins del mateix grup empresarial, i ha de 
notificar a la Comissió Europea el canvi de titulars en els casos en què sigui procedent.

Article 14. Devolució de drets d’emissió.

1. En cas que, a la vista de la informació que hi ha a l’expedient de cada instal·lació 
i de la informació tramesa anualment en l’informe del nivell d’activitat, es constati 
l’existència de circumstàncies que posin de manifest que s’ha transferit un excés de drets 
d’emissió en concepte d’assignació gratuïta, els titulars de les instal·lacions han de 
procedir a la devolució de l’excés o dels drets que hagin de ser objecte de devolució.

2. El procediment de devolució l’ha d’iniciar d’ofici l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.
L’acord d’iniciació del procediment s’ha de notificar als interessats, o als seus 

representants, i se’ls ha de concedir un termini de quinze dies per formular al·legacions, 
sense perjudici del que estableix l’article 76 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

La resolució del procediment correspon a la persona titular de la Secretaria d’Estat de 
Medi Ambient a proposta de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, amb la conformitat 
prèvia de la Comissió Europea. Així mateix, la Direcció General de Política Energètica i 
Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Direcció General 
de la Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
han d’emetre informes sobre els procediments de devolució de drets d’emissió en l’àmbit 
de les seves competències respectives i quan la complexitat dels expedients així ho 
requereixi. Aquests informes s’han de trametre a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic en 
un termini no superior a vint dies.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos des de la data de 
l’acord d’iniciació, tenint en compte a aquests efectes els possibles casos de suspensió o 
ampliació del procediment de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat a l’interessat cap resolució expressa, 
excepte per una causa imputable a aquest, es produeix la caducitat del procediment.

3. Els titulars han de tornar la quantitat de drets transferida en excés en el termini màxim 
de sis mesos des de la data de la notificació de la resolució del procediment de devolució. Un 
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi fet efectiva la devolució, l’Oficina Espanyola 
de Canvi Climàtic pot procedir-ne a l’execució d’ofici, amb l’advertència prèvia.

4. En cas que en el moment de procedir a l’execució d’ofici no hi hagi drets suficients 
en el compte d’havers del titular, es pot procedir al constrenyiment sobre el patrimoni de la 
quantitat líquida equivalent als drets que s’hagin de tornar, i dels interessos de demora que 
si s’escau se’n puguin derivar, de conformitat amb els articles 99, 100 i 101 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. El valor dels drets es correspon amb el preu del dret d’emissió 
en el mercat primari en què Espanya hagi subhastat drets, corresponent al dia en què es 
dicti la resolució del procediment de devolució, o, si no, amb el preu corresponent al dia 
anterior més proper a aquest.

CAPÍTOL IV

Aspectes relacionats amb l’expedició de drets d’emissió

Article 15. Expedició de drets d’emissió.

1. La transferència anual de drets d’emissió al compte d’havers dels titulars 
d’instal·lacions fixes no s’ha d’ordenar mentre es doni alguna de les circumstàncies 
següents, d’acord amb el que estableix la normativa de la Unió Europea aplicable:

a) Cessament d’activitat. D’acord amb la normativa de la Unió, no s’han de transferir 
drets d’emissió a partir de l’any següent al del cessament d’activitats de la instal·lació.

b) Suspensió de les activitats de la instal·lació en un any anterior a l’anualitat que 
s’ha de transferir sense que s’hagin reprès.
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c) Disminució dels nivells d’activitat de qualsevol de la subinstal·lacions en què s’ha 
dividit la instal·lació o altres circumstàncies que comportin un ajust a la baixa en l’assignació 
gratuïta atorgada a la instal·lació sense que s’hagi dictat la resolució que aprovi la nova 
assignació.

d) No haver tramès l’informe sobre el nivell d’activitat verificat satisfactòriament, 
d’acord amb el que estableix l’article 7, i quan l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic no 
hagi determinat encara que no és procedent aplicar un ajust en l’assignació gratuïta.

2. L’òrgan competent en matèria de Registre de la Unió Europea pot ordenar la 
transferència de l’assignació aprovada a la instal·lació en cas que s’hagi produït un 
augment dels nivells d’activitat d’una subinstal·lació que impliqui un ajust a l’alça de 
l’assignació, sempre que en cap altra subinstal·lació de la instal·lació s’hagi produït una 
reducció del nivell d’activitat que impliqui un ajust a la baixa de l’assignació. Posteriorment, 
un cop dictada la resolució que aprovi la quantitat de drets a assignar que correspon 
després de l’ajust com a conseqüència de l’augment en els nivells d’activitat, s’ha d’efectuar 
una segona transferència per complementar la primera per la quantitat corresponent a 
l’increment de l’assignació.

CAPÍTOL V

Nous entrants

Article 16. Sol·licituds d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle per 
part de nous entrants.

1. Els titulars d’instal·lacions considerades nous entrants que vulguin sol·licitar 
l’assignació gratuïta de drets d’emissió han de trametre a l’Oficina Espanyola de Canvi 
Climàtic la documentació a què es refereix l’apartat següent al més tard el 28 de febrer 
posterior al primer any complet de funcionament de la instal·lació. No obstant això, els 
titulars d’aquestes instal·lacions poden presentar aquesta documentació i informació al més 
tard el 28 de febrer de l’any següent al primer dia de funcionament normal, d’acord amb la 
definició de l’article 2 del Reglament delegat 2019/331 (UE), de 19 de desembre de 2018.

2. Per poder rebre l’assignació gratuïta, els titulars d’aquest tipus d’instal·lacions han 
de trametre a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per a la seva aprovació, juntament 
amb la informació pertinent que estableix l’article 19.3 de la Llei 1/2005, de 9 de març, la 
documentació i informació següent de conformitat amb la normativa aplicable de la Unió 
Europea:

a) Un informe de nou entrant, previst a l’article 5 del Reglament delegat 
(UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018, verificat i considerat satisfactori, que contingui 
cada un dels paràmetres que indiquen les seccions 1 i 2 de l’annex IV del Reglament 
esmentat per a cada subinstal·lació per separat, respecte al primer any natural després de 
l’inici del funcionament normal.

b) Un pla metodològic de seguiment que s’ajusti al que estableix l’article 8 del 
Reglament delegat (UE) 2019/331, de 19 de desembre de 2018. Aquest pla metodològic 
de seguiment l’ha d’aprovar l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.

c) L’informe de verificació elaborat d’acord amb els requisits de verificació que 
estableixen les disposicions de la Unió Europea pertinents i d’acord amb el que estableix 
l’article 3 del Reial decret 18/2019, de 25 de gener.

d) La referència a la data d’inici del funcionament normal.

3. Els titulars d’aquest tipus d’instal·lacions han de sol·licitar l’assignació individualitzada 
de drets d’emissió un cop disposin d’autorització d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i 
sempre que compleixin els requisits que estableix la normativa de la Unió Europea.

4. Per a la presentació de la documentació i la informació a què es refereixen els 
apartats anteriors d’aquest article, els titulars de les instal·lacions i els verificadors han 
d’utilitzar els formats que la normativa de la Unió estableixi.
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Disposició addicional única. Sol·licitud d’informació a instal·lacions sense l’assignació 
gratuïta aprovada.

1. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic pot sol·licitar informació a instal·lacions que 
no reben assignació gratuïta de drets d’emissió en cas que aquestes hagin experimentat 
canvis que puguin tenir incidència en l’assignació d’altres instal·lacions amb les quals 
mantinguin algun tipus de connexió tècnica.

2. Les instal·lacions han de facilitar la informació requerida en un termini de quinze 
dies hàbils des de la data en què hagi portat a terme el requeriment de la informació 
l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.

Disposició transitòria única. Assignació de drets d’emissió referits al període de 
comerç 2013-2020.

El Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes 
relatius a l’assignació de drets d’emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la 
qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, 
continua sent aplicable, i manté els seus efectes, en tots els aspectes objecte de regulació 
per part d’aquest que afectin el període de comerç 2013-2020.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en tot el que contradiguin 
o s’oposin al que disposa aquest Reial decret i, sense perjudici del que estableix la 
disposició transitòria única, en concret el Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel 
qual es desenvolupen aspectes relatius a l’assignació de drets d’emissió en el marc de la 
Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de 
gasos d’efecte d’hivernacle.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les competències estatals en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de la legislació 
bàsica sobre protecció del medi ambient previstes respectivament a l’article 149.1.13a 
i 23a de la Constitució.

Disposició final segona. Incorporació al dret de la Unió Europea.

Els articles 4 i 9.2 incorporen a l’ordenament jurídic espanyol el que disposen els 
apartats 17 i 14.m) i n), respectivament, de l’article 1 de la Directiva (UE) 2018/410 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2018, per la qual es modifica la 
Directiva 2003/87/CE per intensificar les reduccions d’emissions de manera eficaç en 
relació amb els costos i facilitar les inversions en tecnologies hipocarbòniques, així com la 
Decisió (UE) 2015/1814.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de desembre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta quarta del Govern 
i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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