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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
16350

Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l’Estatut dels
consumidors electrointensius.
I

Els costos dels diferents factors de producció, incloses les primeres matèries, costos
laborals, logístics, fiscals, financers o energètics, determinen la competitivitat dels sectors
productius. Cada sector industrial té una estructura de costos diferent i està subjecte a una
determinada intensitat comercial amb els mercats globals que en determina la
competitivitat.
La indústria electrointensiva és aquella en què el factor de producció principal, encara
que no l’únic, és l’electricitat. Per a aquestes indústries electrointensives, quan competeixen
en mercats globals, el cost del subministrament elèctric és especialment crític.
La Comissió Europea reconeix la sensibilitat que tenen les indústries electrointensives
a factors locals de preu. En les seves directrius recull la importància i l’impacte que té el
cost del subministrament elèctric en la indústria electrointensiva, per la qual cosa molts
dels països de la Unió Europea estan evolucionant cap a un model sensible al cost del
subministrament elèctric en aquesta indústria i implanten una combinació de mesures que
protegeixen la seva competitivitat en els components que formen la factura final del
subministrament elèctric.
Aquesta consideració especial dels costos energètics per als consumidors industrials
electrointensius en la Unió Europea es justifica encara més mentre no s’aconsegueixi un
mercat interior d’electricitat efectiu que permeti preus únics i competitius a tot el territori de
la Unió, mitjançant l’increment de les interconnexions i l’harmonització plena de les regles
de mercat i la regulació, i mentre no s’avanci en un compromís real i ferm global de
descarbonització.
També s’ha de destacar que la proposta de Pla nacional integrat d’energia i clima
2021-2030 d’Espanya (PNIEC) inclou un objectiu ambiciós d’instal·lació de nova generació
elèctrica d’energia renovable, que ha d’exercir a mitjà termini un efecte moderador molt
apreciable sobre els preus majoristes de l’electricitat, que ja es pot apreciar actualment en
les hores i dies en què la producció renovable és més gran i desplaça les tecnologies
tèrmiques. Dels preus inferiors del mercat provocats per la instal·lació de nova generació
renovable es beneficien tots els consumidors en conjunt, però especialment aquells per als
quals el preu de l’energia (enfront d’altres components com els peatges o els càrrecs)
suposa una proporció més gran de la seva factura elèctrica, com és el cas de les empreses
electrointensives.
Mentre no es materialitzi la instal·lació massiva de renovables que preveu el PNIEC i
no es desplegui un Estatut europeu de consumidor electrointensiu, que garanteixi un marc
homogeni i de competència per a tota la indústria europea, dins dels objectius de la política
industrial és necessari definir en l’àmbit nacional aquest tipus de consumidor i arbitrar
mesures que tendeixin a acostar les condicions de subministrament elèctric amb altres
països del nostre entorn europeu i amb això, juntament amb altres mesures no
energètiques que afectin la resta de factors de producció i que també redundin en la millora
de la competitivitat d’aquestes indústries, aconseguir mantenir i/o millorar la competitivitat
de les empreses industrials electrointensives en l’àmbit europeu i internacional.
A aquest efecte, el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents
per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a
Espanya, en l’article 4, preveu la figura del consumidor electrointensiu i dona un mandat al
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Govern perquè, en un termini de sis mesos, mitjançant un reial decret, elabori i aprovi un
Estatut dels consumidors electrointensius que els caracteritzi i estableixi els mecanismes
als quals es puguin acollir, encaminats a mitigar els efectes dels costos energètics sobre
la competitivitat, de conformitat amb la normativa de la Unió Europea, així com les
obligacions i els compromisos que hagin d’assumir aquests consumidors en l’àmbit de
l’eficiència energètica, substitució de fonts energètiques emissores contaminants, inversió
en R+D+I i ocupació, entre d’altres.
Aquest mateix objectiu s’ha recollit posteriorment en el Marc estratègic d’energia i
clima, presentat pel Govern en el Consell de Ministres del 22 de febrer de 2019, que
estableix l’aprovació de l’Estatut dels consumidors electrointensius com una de les
mesures d’acompanyament específic als sectors estratègics industrials que preveu
l’Estratègia de transició justa.
II
L’article 4 del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, estableix els criteris bàsics
per caracteritzar els consumidors electrointensius i en destaca les particularitats com a
consumidors elèctrics amb un ús elevat de l’electricitat, un consum elevat en hores de
baixa demanda elèctrica i una corba de consum estable i predictible.
Per això, la norma present defineix els consumidors electrointensius i fixa els límits
mínims de consum anual i consum vall que requereixen aquests consumidors per poder
optar a aquesta categoria. A més, s’estableix un requisit mínim en el quocient entre el
consum elèctric i el valor afegit brut de l’empresa.
Així mateix, s’estableix un sistema de certificació de consumidor electrointensiu, que
emet la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, amb la comprovació prèvia que es compleixen els requisits.
Aquesta certificació, que s’emet a sol·licitud de l’interessat, permet al consumidor acreditar
la seva condició d’electrointensiu. Amb això es facilita al consumidor accedir als diferents
mecanismes aplicables a aquest tipus de consumidors, de tal manera que perquè s’apliquin
només ha d’afegir al certificat els documents que acrediten el compliment de les obligacions
específiques que s’estableixen per a cada mecanisme.
La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha de dur a terme el
seguiment d’aquests consumidors i facilitar a les diferents administracions públiques i, si
s’escau, operadors la informació de tots els que tenen aquesta condició.
Igualment, l’article 4 del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, estableix que
l’Estatut dels Consumidors electrointensius ha d’incloure les obligacions i els compromisos
que hagin d’assumir aquests consumidors en l’àmbit de l’eficiència energètica, substitució
de fonts energètiques emissores i contaminants, inversió en R+D+I i ocupació, entre
d’altres.
Per a això, com a primer compromís, amb la finalitat d’assegurar que el seu consum és
estable i predictible, s’exigeix un seguiment de la previsió dels seus consums a través de
l’operador del sistema.
Addicionalment, l’Estatut dels consumidors electrointensius estableix una sèrie
d’obligacions per a aquests consumidors relatives a la gestió de l’energia en els processos
industrials d’acord amb les millors pràctiques i la millora de l’eficiència energètica i el
foment de la contractació a termini, fet que ha de redundar en emissions inferiors de gasos
d’efecte d’hivernacle i una sostenibilitat més gran en els usos energètics industrials, de
manera que permeti que els sectors industrials contribueixin al compliment dels objectius
d’energia i clima que assumeix el Pla nacional integrat d’energia i clima 2021-2030, inclòs
en el Marc estratègic d’energia i clima.
El procés de transformació de la indústria no pot esperar i s’ha d’incorporar a la
transició ecològica i tecnològica empresa per la societat. Aquest Estatut facilita aquesta
transició i permet mitigar, mentre es produeixen les innovacions necessàries, la repercussió
en els preus de l’energia dels costos associats al desenvolupament de les energies
renovables, de la cogeneració d’alta eficiència i de l’extracost de finançament dels territoris
no peninsulars. Es tracta, per tant, d’un instrument de política industrial amb el qual el
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Govern acompanya la indústria i facilita una transició tecnològicament innovadora i
ecològica cap a un escenari neutre en emissions de gasos contaminants i d’efecte
d’hivernacle, tot això sense perjudici d’altres mecanismes de política industrial, comercial,
energètica, fiscal o mediambiental que estiguin establerts o s’estableixin en el futur als
quals puguin optar aquests consumidors industrials.
Una altra obligació que es preveu des de la perspectiva d’aquesta política industrial és
el manteniment de l’ocupació i l’activitat industrial, que ha de ser una condició sine qua non
per al desplegament i gaudi de les mesures que preveu l’Estatut.
L’article 5 del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, obliga els beneficiaris
d’aquests mecanismes de la indústria electrointensiva a mantenir l’activitat productiva
durant un període de tres anys, a partir de la data de concessió dels beneficis, excepte en
els supòsits de situacions de crisi empresarial, i es considera que aquesta obligació
s’incompleix si redueixen de manera efectiva en més d’un 85 per cent la seva producció o
es materialitza un acomiadament col·lectiu que impliqui una reducció de més d’un 85 per
cent de tota la seva plantilla de treballadors, cas en què el receptor queda obligat a
reintegrar els beneficis derivats d’aquests mecanismes.
No obstant això, també es preveia la possibilitat d’excloure el reintegrament en el cas
d’aquelles empreses que redueixin la seva capacitat productiva o la seva plantilla en més
d’un 85 per cent, però ho facin de manera temporal durant el procés de recerca de nous
inversors, sempre que desemboqui en la represa de l’activitat de la instal·lació i es recuperi,
almenys, el 50 per cent de la producció i del nivell d’ocupació anteriors, si bé es deixava
pendent per a un desplegament reglamentari posterior. La present norma, per tant,
desenvolupa i estableix el procediment d’exclusió del reintegrament i les seves condicions.
S’aclareixen a més altres definicions i conceptes del Reial decret llei 20/2018, de 7 de
desembre.
Finalment, es recullen nous mecanismes de política industrial als quals poden accedir
els consumidors per la seva condició d’electrointensius i que estan encaminats, tal com
disposa el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, a mitigar els efectes dels costos
energètics sobre la competitivitat, de conformitat amb la normativa de la Unió Europea.
Aquests mecanismes s’uneixen a d’altres de ja existents de naturalesa tributària, com
l’impost especial sobre electricitat, en què, amb l’objectiu de mantenir la competitivitat
d’aquells sectors amb un consum en electricitat intensiu, es recullen determinats beneficis
fiscals. En concret, l’electricitat consumida en activitats industrials amb un cost d’electricitat
que representi més del 50 per cent del cost d’un producte, en activitats industrials amb
compres o un consum d’electricitat que representin almenys el 5 per cent del valor de la
producció, en regs agrícoles, en processos de reducció química, electrolítics, mineralògics
i metal·lúrgics gaudeix d’una reducció del 85 per cent en la base imposable de l’impost
esmentat.
Un altre mecanisme de suport de política industrial, ja existent, en el qual estan
inclosos pràcticament tots els consumidors electrointensius és la compensació de costos
per emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle per a empreses de determinats
sectors i subsectors industrials que es consideren exposats a un risc significatiu de fuita de
carboni, segons el que estableixen les Directrius de la Comissió Europea mitjançant la
Comunicació de la Comissió Europea 2012/C 158/04 referida a «Directrius relatives a
determinades mesures d’ajuda estatal en el context del règim de comerç de drets d’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle». Aquest mecanisme ja està incorporat en el nostre
ordenament mitjançant el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un
mecanisme de compensació de costos d’emissions indirectes de gasos d’efecte
d’hivernacle per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials que es
consideren exposats a un risc significatiu de «fuita de carboni» i s’aproven les bases
reguladores de la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 2015, i el Reial
decret 655/2017, de 23 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1055/2014, de 12 de
desembre, i se’n prorroga la vigència fins al 31 de desembre de 2020. Aquestes
compensacions estan subjectes a disponibilitat pressupostària, amb l’autorització prèvia de
la Comissió Europea i d’acord amb les directrius esmentades que hagi dictat.
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El primer mecanisme de suport innovador que recull l’Estatut dels consumidors
electrointensius és la compensació de costos imputables al finançament de suport a
l’electricitat procedent de fonts renovables i repercutides en els preus del subministrament
d’electricitat, per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials, d’acord amb
el que estableix la Comunicació de la Comissió Europea 2014/C 200/01, sobre «Directrius
sobre ajudes estatals en matèria de protecció del medi ambient i energia 2014-2020».
L’Estatut dels consumidors electrointensius incorpora al nostre ordenament el mecanisme
per compensar als consumidors electrointensius pertanyents a sectors amb una posició
competitiva afectada pels costos derivats del finançament del suport a l’energia procedent
de fonts renovables i, a més, s’inclouen les bases reguladores de la concessió de les
subvencions. Aquestes compensacions, com en el cas de la compensació de costos
d’emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle, estan subjectes a disponibilitat
pressupostària, amb l’autorització prèvia de la Comissió Europea i d’acord amb les
Directrius esmentades.
Així mateix, la compensació s’estén als costos imputables al finançament de suport a
l’electricitat procedent de les fonts de cogeneració eficient i als costos imputables al
finançament de l’extracost dels territoris no peninsulars que, igual que en el cas anterior,
són repercutits en els preus del subministrament d’electricitat a través dels càrrecs.
El primer d’aquests costos que es repercuteix en els càrrecs als consumidors, el relatiu
al finançament de renovables, així com el corresponent al finançament de la cogeneració
d’alta eficiència, serveix com a objectiu d’interès comú per contribuir a la seguretat i
diversificació del subministrament, així com a la consecució dels objectius mediambientals;
el relatiu a l’extracost dels territoris no peninsulars respon a raons de cohesió i solidaritat
territorial, ja que té com a objecte compensar els costos de producció més alts que es
produeixen en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars en comparació amb els
costos del territori peninsular, un extracost del qual es repercuteix un 50 per cent en els
càrrecs que apliquen als consumidors.
La compensació dels càrrecs referits s’ha de calcular a partir dels imports satisfets pels
consumidors elegibles per aquests conceptes, en aplicació dels preus dels càrrecs que es
derivin de la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric, que competeix aprovar
al Govern en virtut del que preveu l’article 16.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
sector elèctric.
Fins a l’aprovació de la referida metodologia de càrrecs i la seva aplicació efectiva
mitjançant l’establiment d’uns preus per als càrrecs, separats dels preus dels peatges que
estableixi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, es regula un procediment
transitori de càlcul de forma implícita dels càrrecs suportats pels consumidors
corresponents al finançament de les renovables, la cogeneració d’alta eficiència i
l’extracost no peninsular.
D’aquesta manera, s’assegura un càlcul objectiu, transparent i no discriminatori de la
compensació, així com la proporcionalitat entre el cost incorregut i l’ajuda percebuda
d’acord amb la referida Comunicació de la Comissió Europea 2014/C 200/01.
Aquests dos mecanismes de compensació de càrrecs per als consumidors
electrointensius estan justificats per les mateixes raons que exposa la secció 3.7.3 de les
Directrius esmentades i subjectes a disponibilitat pressupostària, amb l’autorització prèvia
de la Comissió Europea. No obstant això, l’article 17 estableix l’àmbit temporal d’aquests
mecanismes en concordança amb la vigència de les Directrius de la Comissió Europea
sobre ajudes estatals en matèria de protecció del medi ambient i energia (2014/C 200/01),
i en la disposició final tercera estableix la possibilitat d’adaptar-les a les possibles revisions
de les Directrius esmentades, així com la possibilitat que el Govern pugui establir nous
mecanismes de suport per als consumidors electrointensius per tal de complir el que
estableix el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre.
Atès que el mecanisme de compensació d’aquests costos repercutits en els preus del
subministrament d’electricitat s’aplica en tot el territori nacional, i en benefici de la seva
efectivitat i operativitat, s’imposa lògicament la unitat de gestió de les ajudes, ja que no és
possible establir a priori un esquema de distribució territorial de la despesa.
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En efecte, s’aprecia una impossibilitat d’establir criteris apriorístics per a la distribució
del pressupost per a aquestes ajudes, la qual cosa en fa inviable un repartiment previ entre
les comunitats autònomes. Això fa que el pressupost no es pugui fraccionar, quan es dona
el supòsit del paràgraf segon de l’article 86.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, i justifica la competència estatal i la gestió centralitzada d’aquest
tipus de suports, atès que els mecanismes de cooperació o coordinació que es puguin
establir amb les comunitats autònomes no resoldrien el problema exposat.
A més, constitueix un objectiu fonamental d’aquesta norma l’harmonització dels criteris
que han de guiar la concessió d’aquestes ajudes, seguint les directrius establertes per la
Unió Europea, de manera que aquestes ajudes són compatibles amb el mercat interior.
L’aplicació d’aquests criteris, de manera comuna als potencials beneficiaris, és necessària
per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos públics destinats a compensar
aquests costos repercutits en els preus del subministrament d’electricitat en qualsevol punt
del territori nacional.
No obstant això, amb l’objecte de tenir en compte la jurisprudència establerta pel
Tribunal Constitucional, aquest Reial decret ha estat sotmès al parer de les comunitats
autònomes. Addicionalment, una persona representant de les comunitats autònomes ha de
formar part de la comissió d’avaluació de la concessió de les ajudes, en els termes que
estableix l’article 27.2 d’aquest Reial decret.
Finalment, el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació
de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, crea el
Fons espanyol de reserva per a garanties d’entitats electrointensives (FCPJ) (d’ara
endavant, FERGEI), dins dels mecanismes de suport a la indústria electrointensiva, com
un instrument de foment a la contractació de les entitats qualificades de consumidors
electrointensius, en particular per adquirir energia elèctrica procedent d’instal·lacions de
generació renovable, amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés al mercat d’energia. El FERGEI
ha d’assumir els resultats de la cobertura per compte de l’Estat dels riscos derivats de la
contractació d’adquisició d’energia elèctrica a mitjà i llarg termini de consumidors
electrointensius.
Així mateix, el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, atribueix a la Companyia
Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació SA, Companyia d’Assegurances i
Reassegurances, Societat Mercantil Estatal (CESCE), la condició d’agent gestor, perquè
gestioni com a assegurador o com a garant, en nom propi i per compte de l’Estat, la
cobertura del risc de crèdit (insolvència de fet o de dret) respecte de l’impagament d’un
consumidor electrointensiu, en el marc dels contractes que subscriguin els consumidors
certificats a Espanya com a electrointensius per adquirir a mitjà i llarg termini energia
elèctrica.
Addicionalment s’estableixen els criteris de remuneració per la gestió esmentada
seguint les directrius que estableix la Unió Europea, tenint en compte, entre d’altres, els
costos reals i les pràctiques de mercat equivalents i compatibles amb el mercat interior.
En compliment del mandat atorgat al Govern, mitjançant aquest Reial decret es porta
a terme el desplegament reglamentari dels articles 14.1, 15.2, i 15.8 del Reial decret
llei 24/2020, de 26 de juny, d’aquest instrument de suport a la indústria electrointensiva. En
concret, es despleguen aquelles qüestions d’organització i procediment necessàries
perquè el Fons esmentat es pugui desenvolupar amb precisió, el procediment pel qual
s’han d’efectuar els cobraments i s’han d’atendre els pagaments derivats de l’activitat de
cobertura dels riscos per compte de l’Estat duta a terme per l’agent gestor, la composició,
les funcions i l’organització de la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu i el detall
descrit per determinar la retribució de l’agent gestor, així com alguns aspectes
complementaris en matèria de gestió comptable i pressupostària del FERGEI.
III
Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. A aquests efectes es posa de manifest el compliment dels principis de necessitat
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i eficàcia donat l’interès general en què es fonamenten les mesures que s’estableixen, i el
reial decret és l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució. La norma és
conforme al principi de proporcionalitat perquè conté la regulació imprescindible per assolir
els objectius esmentats prèviament. Igualment, s’ajusta al principi de seguretat jurídica, és
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i estableix un marc normatiu estable, integrat
i clar. En compliment del principi de transparència la norma identifica clarament el seu
propòsit, i en aquest preàmbul i en la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu que
l’acompanya s’ofereix una explicació clara de les mesures que s’adopten. Així mateix, la
norma s’ha sotmès als tràmits de participació pública previstos i al llarg de la tramitació
normativa s’han efectuat els tràmits corresponents de consulta pública prèvia i informació
pública, d’acord amb el procediment que estableix l’article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de
novembre, del Govern. D’altra banda, el projecte s’ha sotmès a audiència de les empreses
i associacions representants del Consell Consultiu d’Electricitat, d’acord amb el que preveu
la disposició transitòria desena de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència (d’ara endavant, CNMC). Finalment, respecte al
principi d’eficiència, la norma genera les mínimes càrregues administratives per als
ciutadans, així com els mínims costos indirectes, i fomenta l’ús racional dels recursos
públics.
El Reial decret es dicta a l’empara del que estableix a l’article 149.1.13a i 25a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per establir les
bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i les bases del
règim miner i energètic.
D’acord amb el que estableix l’article 5.2 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el que disposa
aquest Reial decret ha estat objecte d’informe de la CNMC amb data 10 d’abril de 2019,
aprovat per la sala de supervisió reguladora en la sessió celebrada el 9 d’abril de 2019.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme i 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 de Consell de Ministres en la
seva reunió del dia 15 de desembre de 2020,
DISPOSO:
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret aprovar l’Estatut dels consumidors
electrointensius, de conformitat amb el que estableix l’article 4 del Reial decret llei 20/2018,
de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el
sector de la indústria i el comerç a Espanya, així com desplegar el que disposa el títol III
del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació
i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret els consumidors elèctrics
amb un ús intensiu de l’electricitat, un consum elevat en hores de demanda elèctrica baixa
i una corba de consum estable i predictible, que compleixin els requisits establerts en el
títol II i que obtinguin la certificació de la condició de consumidor electrointensiu d’acord
amb el que s’hi disposa.
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TÍTOL II
Consumidors electrointensius
CAPÍTOL I
Caracterització dels consumidors electrointensius
Article 3.

Requisits per poder optar a la categoria de consumidor electrointensiu.

1. La categoria de consumidor electrointensiu s’atorga per punt de subministrament
o instal·lació d’acord amb els requisits que estableix l’article 76 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.
2. Els consumidors d’energia elèctrica que vulguin optar per la categoria de
consumidor electrointensiu per a cada punt de subministrament o instal·lació han de reunir
els requisits següents:
a) Ser consumidors que contractin l’energia al mercat de producció d’energia elèctrica
per qualsevol de les modalitats que preveu la normativa.
Per als sistemes dels territoris no peninsulars, les referències sobre el mercat elèctric
s’han d’entendre com la participació en el despatx tècnic d’energia, d’acord amb les
condicions i els requisits 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.
b) Haver consumit, durant almenys dos dels tres anys anteriors, un volum anual
d’energia elèctrica superior a 1 GWh, i, a la vegada, per a aquests mateixos períodes,
haver consumit en les hores corresponents al període tarifari vall almenys el 50 per cent
de l’energia.
Als efectes d’aplicació del requisit de consum en el període tarifari vall, els períodes
tarifaris són els que defineix l’apartat 3.3 de l’annex II de l’Ordre ITC/2794/2007, de 27 de
setembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 d’octubre de 2007, i,
a partir de la seva aplicació efectiva, els que estableix la Circular 3/2020, de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al càlcul
dels peatges de transport i distribució d’electricitat, una vegada sigui aplicable.
El consum anual per a la caracterització del consumidor electrointensiu incorpora tot el
consum elèctric, inclòs l’autoconsum.
c) Operar en un sector o subsector que pertanyi a un dels codis de la Classificació
nacional d’activitats econòmiques (d’ara endavant, CNAE) inclosos en l’annex.
d) Tenir un quocient durant almenys dos dels tres anys anteriors entre el consum
anual i el valor afegit brut de la instal·lació corresponent al punt de subministrament per al
qual tingui la categoria de consumidor electrointensiu superior a 1,5 kWh/€. Aquest valor
s’ha de revisar anualment per mitjà d’una resolució de la persona titular de la Secretaria
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme per adaptar el seu valor en funció del preu mitjà del mercat elèctric de l’any
immediatament anterior.
e) L’empresa titular del punt de subministrament o instal·lació ha d’estar constituïda
vàlidament de conformitat amb la normativa en vigor.
3. Les instal·lacions o punts de subministrament que no disposin de dades
corresponents als exercicis anteriors perquè són de nova creació poden acreditar que
compleixen els requisits b) i d) anteriors amb base en projeccions, d’acord amb el que
estableix l’article 4.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 328

Dijous 17 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 8

CAPÍTOL II
Certificació de la condició de consumidor electrointensiu
Article 4.

Procediment electrònic.

1. D’acord amb el que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els
sol·licitants estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics per dur a terme
els tràmits necessaris en el procediment de certificació.
2. Així mateix, l’operador del sistema s’ha de relacionar amb la Direcció General
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa i amb les empreses distribuïdores, i, si s’escau,
transportistes, a través de mitjans electrònics per dur a terme els tràmits necessaris en el
procediment de certificació.
Article 5.

Inici del procediment de certificació.

1. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s’han de presentar a la
seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (https://sede.serviciosmin.gob.es).
2. Per certificar la condició de consumidor electrointensiu els interessats han
d’adreçar una sol·licitud a la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa
indicant les dades del punt de subministrament o instal·lació per al qual la sol·liciten.
La documentació que s’ha de presentar és la següent:
a) Model de qüestionari electrònic de sol·licitud, disponible a la seu electrònica del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (https://sede.serviciosmin.gob.es).
Aquest model ha d’incloure la informació següent:
1) Dades del sol·licitant: nom, adreça, NIF i en qualitat de quina representació el
sol·licita.
2) Dades als efectes d’avisos regulats a l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre:
adreça electrònica, telèfon.
3) Dades del titular de la instal·lació o punt de subministrament per al qual es vol
obtenir la certificació de consumidor electrointensiu: raó social, domicili social i CIF.
4) Dades del punt de subministrament o instal·lació: nom i adreça.
5) Sector o subsector en què opera i codi CNAE corresponent al punt de
subministrament o instal·lació.
6) CUPS del punt/s de subministrament o de la instal·lació.
7) Valor afegit brut de la instal·lació corresponent al punt de subministrament o
instal·lació en cadascun dels tres últims anys.
8) Declaració responsable sobre la veracitat de les dades aportades i que reuneix
els requisits establerts a l’article 3. Aquesta declaració s’ha de presentar en format
electrònic signat electrònicament pel declarant, en els termes que preveu l’article 69 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
b) Poders de representació de la persona signant de la sol·licitud. De l’obligació
d’acreditar representació suficient n’estan exemptes les entitats inscrites en el Registre
d’entitats que sol·liciten ajudes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (RESA) habilitat
en el portal d’ajudes, sempre que la persona signant de la sol·licitud estigui acreditada en
el Registre esmentat com a persona representant de l’entitat.
En el cas de representació mancomunada, s’ha d’aportar així mateix una còpia
digitalitzada de la sol·licitud signada electrònicament per cadascuna de les persones
representants mancomunades.
c) Informe verificat per un auditor de comptes inscrit en el Registre oficial d’auditors
de comptes (ROAC) que certifiqui:
1) El càlcul correcte del valor afegit brut de cadascun dels últims tres anys.
El valor afegit brut es calcula, amb remissió als conceptes del Pla general de
comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
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Pla general de comptabilitat, com la suma de l’import net de la xifra de negocis, la variació
d’existències de productes acabats i en curs de fabricació, els treballs duts a terme per
l’empresa per al seu actiu, altres ingressos d’explotació i la imputació de subvencions
d’immobilitzat no financer, al quals s’han de restar els aprovisionaments i altres despeses
d’explotació.
Les partides d’«altres despeses d’explotació» són les corresponents exclusivament als
tributs que gravin els productes (tributs vinculats al volum de negocis) o la producció (no
vinculats al volum de negocis) i que no siguin recuperables directament de la hisenda
pública, les corresponents a les despeses per emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i les
corresponents als serveis exteriors, excloses d’aquests últims les quanties referides als
comptes d’arrendaments i la part de serveis prestats per altres empreses que consisteixin
essencialment en cessió de personal.
El valor afegit brut de la instal·lació de l’empresa corresponent al punt de
subministrament s’ha de verificar mitjançant els comptes anuals de l’empresa. En cas que
una empresa disposi de diversos punts de subministrament, el consumidor electrointensiu
ha de posar a disposició de l’auditor de comptes la informació comptable a nivell de punt
de subministrament.
2) En cas que la instal·lació corresponent al punt de subministrament tingui menys
d’un any d’existència, el consumidor ha de remetre una declaració responsable de les
dades relatives a projeccions del valor afegit brut, si s’escau, amb el nivell de desagregació
sol·licitat en el model.
En cas que la instal·lació corresponent al punt de subministrament tingui menys d’un
any d’existència, es poden utilitzar projeccions de dades per al primer, segon i tercer any
de funcionament, en els mateixos termes que s’estableixen per acreditar el consum en
aquest article. Una vegada transcorregut l’any de projecció, aquests consumidors han de
presentar a la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa el càlcul correcte
real del valor afegit brut verificat per un auditor de comptes inscrit en el Registre oficial
d’auditors de comptes (ROAC) que certifiqui que va complir el requisit.
No és aplicable a aquelles empreses que faci entre 1 i 2 anys que estan en
funcionament a l’entrada en vigor del Reial decret el càlcul de les projeccions de dades,
sempre que puguin acreditar que compleixen els apartats 2.b) i 2.d) de l’article 3, en el
període de temps que fa que operen (1 o 2 anys).
Article 6.

Instrucció i finalització del procediment de certificació.

1. La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa és l’òrgan
competent per instruir i resoldre el procediment.
2. Un cop rebuda la sol·licitud, la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa ha de procedir de la manera següent:
a) Si la sol·licitud no s’acompanya de la documentació que estableix l’article 4, es
requereix l’interessat perquè, en un termini de deu dies, adjunti els documents preceptius,
amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició en un
termini de deu dies, improrrogable.
b) Un cop efectuades, si s’escau, les esmenes que se sol·licitin a l’interessat, ha de
donar trasllat d’aquesta i de la documentació a què es refereixen els punts 2.a) i 2.b) de
l’article anterior a l’operador del sistema, que ha de procedir de la manera següent:
i. Ha de demanar a l’empresa distribuïdora o al transportista, en funció de la xarxa a
la qual estigui connectada la instal·lació, la confirmació o denegació que el sol·licitant
reuneix els requisits per a la consideració de punt de subministrament o instal·lació que
estableix la normativa aplicable.
ii. Ha de sol·licitar a l’empresa distribuïdora la confirmació o denegació que el
sol·licitant està al corrent de l’abonament dels peatges i càrrecs corresponents al punt de
subministrament o instal·lació i ha de sol·licitar la remissió dels càrrecs abonats
corresponents al punt de subministrament o instal·lació, en cadascun dels tres anys
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anteriors corresponents als consums realitzats en aquests i desglossats al seu torn per
períodes tarifaris i ha de comprovar si aquests càrrecs abonats es corresponen amb els
consums realitzats.
iii. Ha d’elaborar un informe que ha de remetre en un fitxer de dades signat
electrònicament a la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa en el
termini de 15 dies, i s’ha d’incorporar a l’expedient, en el qual ha de figurar el següent:
a. Que el sol·licitant disposa dels equips, sistemes i comunicacions requerits per
complir el que estableix l’article 10.2.
b. Que el consum anual d’energia elèctrica, en almenys dos dels tres anys anteriors
al de la sol·licitud, ha estat superior a 1 GWh i l’empresa titular del punt de subministrament
pertany a un sector inclòs en l’annex. A més, ha de comprovar que, al mateix temps, en
aquests anys en què compleix aquest requisit, ha consumit en les hores corresponents al
període tarifari vall almenys el 50 per cent de l’energia, incloent-hi en tots dos casos
l’energia autoconsumida.
La verificació dels requisits de consum s’ha de fer a partir de les mesures procedents
del concentrador principal de mesures, regulat en el Reglament unificat de punts de
mesura del sistema elèctric, aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, així com la
validació del codi CNAE.
En el cas d’instal·lacions o punts de subministrament amb menys d’un any d’existència,
es poden utilitzar projeccions de dades per al primer any de funcionament. Els consumidors
han d’enviar aquestes dades a l’encarregat de lectura perquè les remeti posteriorment a
l’operador del sistema. No obstant això, l’operador del sistema, abans del 30 d’abril de
l’any següent al de la data en què el consumidor hagi adquirit la condició de consumidor
electrointensiu, ha de comprovar el compliment dels requisits que estableix aquest punt a
partir de les mesures del concentrador principal de mesures. En aquest cas, la comprovació
s’ha d’efectuar de manera progressiva en funció de la disponibilitat de dades, per a la
comprovació que s’ha d’efectuar durant el segon any d’existència de la instal·lació o punt
de subministrament han de tenir en compte les dades corresponents a l’any anterior i per
a la comprovació que s’ha d’efectuar en el tercer any s’han d’utilitzar les dades
corresponents als dos anys anteriors, de manera que quan s’arribi al quart any s’incorporin
al règim general de comprovació.
En l’informe, l’operador del sistema ha d’aportar les dades de consum de cada
instal·lació o punt de subministrament per períodes tarifaris, potències contractades per
períodes tarifaris i càrrecs d’aplicació per períodes tarifaris, totes durant cadascun dels tres
últims anys o les corresponents projeccions de consum, potència i càrrecs aplicables per
a empreses de nova creació. En el cas d’instal·lacions amb autoconsum s’ha d’aportar a
més l’energia autoconsumida per període tarifari de cadascun dels tres últims anys.
Així mateix, ha d’incloure en l’informe la confirmació o negació de l’empresa
distribuïdora o, si s’escau, del transportista que estableixen els apartats 2.b).i i 2.b).ii
anteriors, i ha de declarar que la informació transmesa en l’informe relativa a aquests
apartats coincideix exactament amb la remesa per l’empresa distribuïdora o, si s’escau,
transportista per a aquest consumidor sense que n’hagi fet cap alteració.
3. Una vegada rebut l’informe de l’operador del sistema, l’òrgan competent ha de
valorar la sol·licitud de certificació i comprovar el compliment dels requisits i documentació
que estableixen els articles 3 i 4, i ha de resoldre amb l’emissió de la certificació que
atorgui la condició de consumidor electrointensiu o denegant la sol·licitud de manera
motivada.
4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que posi fi al procediment és
de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de certificació; un cop
transcorregut aquest termini, es pot entendre estimada la sol·licitud per silenci administratiu,
sense perjudici de l’obligació de l’Administració de resoldre la sol·licitud de manera
expressa, d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Contra la resolució que es dicti es pot interposar el recurs
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d’alçada davant la persona titular del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en el termini
d’un mes des que s’hagi dictat la resolució. La interposició del recurs d’alçada s’ha de fer
de manera electrònica a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
5. La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha de facilitar al
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i a l’operador del sistema, quan
ho sol·licitin, tota la informació presentada pels consumidors electrointensius que sigui
necessària per aplicar els mecanismes que regula aquest Reial decret.
6. El sol·licitant pot accedir, amb el certificat amb el qual va presentar la sol·licitud, a
la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, on pot efectuar les consultes
corresponents. Al seu torn, el sol·licitant ha de rebre totes les comunicacions i notificacions
en relació amb la seva sol·licitud a través d’aquesta seu electrònica, d’acord amb el que
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
En aquesta mateixa seu electrònica, els interessats, degudament identificats, poden
consultar les actuacions notificades i presentar la documentació addicional que pugui
requerir la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
Article 7. Modificació dels requisits exigits per obtenir la condició de consumidor
electrointensiu i manteniment de la certificació.
1. Els consumidors electrointensius han de posar en coneixement de la Direcció
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, en el termini d’un mes des que es
produeixin, les alteracions o modificacions de les condicions en què es materialitzen els
requisits exigits per atorgar la seva categoria i que recull la certificació corresponent.
2. La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha de verificar el
compliment dels requisits que estableix la normativa i el manteniment de les condicions
que van servir per atorgar la certificació d’aquesta categoria. Si s’acredita per qualsevol
mitjà vàlid en dret que el consumidor incompleix algun d’aquests requisits o condicions,
s’inicia el procediment de pèrdua de la certificació de consumidor electrointensiu d’acord
amb el que estableix l’article 9.
Article 8.

Validesa i renovació de la certificació de consumidor electrointensiu.

1. La certificació de consumidor electrointensiu que emet la Direcció General
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa és vàlida durant l’any per al qual es va sol·licitar
i fins al 30 d’abril de l’any següent, moment en què s’ha de renovar d’acord amb el que
estableix l’apartat següent.
2. Abans del 30 d’abril de cada any els titulars de les instal·lacions que tinguin la
certificació de consumidors electrointensius i vulguin mantenir-ne la validesa han de
presentar a la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa la documentació
corresponent indicada a l’article 5 i una declaració responsable que es mantenen i es
compleixen la resta de requisits, així com de les obligacions que recullen els articles 10 a 13.
No obstant això, no cal presentar l’informe de l’operador del sistema de què disposa
dels equips, sistemes i comunicacions. Aquest informe, una vegada emès per primera
vegada, té validesa permanent llevat que l’operador del sistema identifiqui un incompliment,
cas en què s’ha de posar en coneixement de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa.
Article 9.

Pèrdua de la certificació.

1. La pèrdua de la certificació de consumidor electrointensiu es declara d’ofici. Són
motius de pèrdua de la certificació els següents:
a) Incompliment de les obligacions que recull l’article 5 del Reial decret llei 20/2018,
de 7 de desembre.
b) Renúncia de l’interessat.
c) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 3, 4 i 5, que van motivar
l’atorgament de la condició de consumidor electrointensiu.
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d) Incompliment de l’obligació de comunicació que preveu l’article 7.
e) Falsedat en les declaracions responsables o en la documentació restant
presentada a la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa que van servir
per atorgar la categoria de consumidor electrointensiu.
f) Incompliment durant més de dos mesos de l’obligació de disponibilitat dels
programes de consum horaris o de la precisió dels programes de consum, indistintament
de l’obligació incomplerta, segons el procediment que aprovi la Direcció General de Política
Energètica i Mines de conformitat amb el que estableix l’article 10.1.
A aquests efectes l’operador del sistema ha de comunicar aquest fet a la Direcció
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa en el termini màxim de cinc dies una
vegada verifiqui el tercer mes en què un consumidor electrointensiu incompleix alguna de
les obligacions en el mateix any segons el procediment a què fa referència el paràgraf
anterior.
g) Incompliment de les obligacions que preveuen els articles 10 a 13.
h) Incompliment de l’obligació de reemborsament dels imports garantits i assegurats
que comportin una indemnització segons el títol IV amb el consegüent perjudici al Fons
espanyol de reserva per a garanties d’entitats electrointensives (FCPJ) (d’ara endavant,
FERGEI), en els termes que recull l’article 15.5 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.
2. La pèrdua de la certificació es declara d’ofici, amb la instrucció prèvia d’un
procediment que ha de garantir, en tot cas, l’audiència a l’interessat. El termini màxim
perquè la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa resolgui aquest
procediment és de tres mesos des de la data de l’acord d’iniciació. El venciment del termini
màxim sense que es dicti i es notifiqui una resolució expressa produeix la caducitat del
procediment, d’acord amb el que preveu l’article 25.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
3. La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha de notificar a
l’interessat la pèrdua de la certificació. Aquesta resolució no exhaureix la via administrativa,
d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Contra aquesta resolució es pot
interposar un recurs d’alçada davant la persona titular del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme, d’acord amb el que disposen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, i 61 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La
interposició del recurs de reposició s’ha d’efectuar de forma electrònica a la seu electrònica
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
4. La pèrdua de la certificació té com a efectes el cessament en la condició de
consumidor electrointensiu i en els beneficis als quals es va acollir el consumidor, previstos
en el títol III, des de la data en què s’hagi notificat la pèrdua de la certificació al consumidor.
La pèrdua de la certificació implica així mateix el reintegrament de les ajudes que s’hagin
percebut d’acord amb la normativa aplicable. Tot això sense perjudici del règim sancionador
aplicable, de conformitat amb el que preveu el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre,
del sector elèctric, així com el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
CAPÍTOL III
Obligacions dels consumidors electrointensius
Article 10.

Obligacions en l’àmbit del consum.

1. Els consumidors electrointensius estan obligats a tenir un consum predictible, per
a la qual cosa han d’aportar a l’operador del sistema, ja sigui directament o a través de la
seva comercialitzadora, la seva previsió de consum mensualment amb una precisió del
seu programa horari de consum superior al 75 per cent en mitjana mensual, segons el
procediment que aprovi la Direcció General de Política Energètica i Mines, amb la proposta
prèvia de l’operador del sistema i que aquest ha de publicar a la seva pàgina web. La
previsió horària de consum ha d’incloure l’energia autoconsumida.
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L’operador del sistema, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquest Reial
decret, ha de remetre la proposta del procediment a la Direcció General de Política
Energètica i Mines perquè la tramiti i l’aprovi.
2. Per complir aquest requisit el consumidor ha de disposar dels equips, sistemes i
comunicacions que requereix la normativa aplicable. A aquests efectes, l’operador del
sistema n’ha de publicar les característiques a la seva pàgina web, així com el procediment
i la documentació necessaris per obtenir la certificació corresponent de què en disposa,
segons el mateix procediment que estableix el paràgraf anterior.
Els consumidors electrointensius que prestin el servei de gestió de la demanda
d’interrompibilitat en el període de lliurament en curs poden dur a terme l’enviament de la
previsió horària de consum de conformitat amb el que estableix la normativa que reguli
aquest servei, i és vàlida, a aquests efectes, la certificació dels equips, sistemes i
comunicacions emesa i vigent en el marc de la normativa d’interrompibilitat.
3. L’incompliment d’aquest requisit que estableixen els apartats anteriors suposa
l’anul·lació de la validesa de la certificació abans de la seva data de caducitat i té com a
efectes la pèrdua de la condició de consumidor electrointensiu i dels beneficis que preveu
el títol III als quals s’hagi acollit el consumidor electrointensiu des de la data en què s’hagin
deixat de complir els requisits i el reintegrament de les ajudes que s’hagin percebut d’acord
amb la normativa aplicable.
A aquests efectes, l’operador del sistema ha de dur a terme el seguiment periòdic
d’aquests requisits i ha de comunicar els incompliments a la Direcció General d’Indústria i
de la Petita i Mitjana Empresa i als consumidors que incompleixin.
Article 11. Obligacions en l’àmbit de la gestió de l’energia i l’eficiència energètica.
1. Els consumidors electrointensius que s’acullin a qualsevol dels mecanismes que
regula aquest Reial decret han de disposar, en el termini màxim de dos anys des de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, d’un sistema de gestió de l’energia auditat i
certificat segons la norma UNE-EN ISO 50001:2018 o aquella que la substitueixi en el
futur.
2. De l’auditoria energètica que inclogui el sistema de gestió energètica referit en
l’apartat anterior, els consumidors electrointensius als quals els sigui aplicable el capítol II
del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència
energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i
auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia, han de dur a
terme, almenys cada quatre anys i per a cadascun dels emplaçaments inclosos en el
sistema de gestió, les actuacions per millorar el desenvolupament energètic que es puguin
considerar econòmicament rendibles, entenent com a tals aquelles actuacions amb un
període de recuperació simple de la inversió que no sigui superior a tres anys. A aquests
efectes s’entén per període de recuperació simple de la inversió el quocient entre l’import
de la inversió eficient elegible i l’estalvi econòmic anual derivat dels estalvis energètics.
3. Durant almenys els tres anys següents a la recepció de l’ajuda o, si s’escau,
acolliment al mecanisme establert per al consumidor electrointensiu i abans del 31 de
desembre de cada any, aquest consumidor ha de remetre un informe detallat al Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i a l’òrgan competent en matèria
d’energia de la comunitat autònoma en què estigui ubicada la instal·lació sobre les
mesures implantades, el detall dels consums d’electricitat i dels diferents tipus de
combustibles, així com la producció rellevant i les ràtios de consum elèctric i tèrmic per
unitat de producte. Així mateix, ha d’informar de les mesures implantades en el transcurs
de l’any actual, dels estalvis d’energia final aconseguits, calculats segons l’annex V de la
Directiva d’eficiència energètica 2012/27/UE, modificada per la Directiva 2018/2002/UE,
d’11 de desembre, i el CO2 equivalent evitat. Igualment ha d’informar sobre els projectes
d’R+D+I directament relacionats amb la millora de l’eficiència energètica que s’hagin
implementat en aquest període.
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4. Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica
i el Repte Demogràfic es pot establir de manera detallada el contingut i els formats de la
comunicació i informació als quals es refereix l’apartat anterior.
Article 12.

Obligacions en l’àmbit de la contractació.

1. Una vegada entri en vigor el mecanisme de cobertura de riscos per als contractes
a termini de consumidors electrointensius que desplega el títol IV d’aquest Reial decret, els
consumidors electrointensius que s’acullin a qualsevol dels mecanismes que regula aquest
Reial decret han d’acreditar la contractació d’almenys un 10 per cent del seu consum anual
d’electricitat mitjançant instruments a termini, directament o indirectament, d’electricitat
d’origen renovable amb una durada mínima de cinc anys.
Queden eximits de l’obligació anterior els consumidors electrointensius que tinguin la
consideració de PIME tal com defineix l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la
Comissió Europea.
2. Aquesta obligació s’ha d’acreditar en el termini d’un any des de la data d’entrada
en vigor del mecanisme de cobertura de riscos o des de la d’obtenció de la certificació de
consumidor electrointensiu si aquesta és posterior. Excepcionalment, es pot acreditar en
un termini superior quan així es justifiqui per al compliment de contractes de
subministrament existents abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Article 13.

Obligacions en l’àmbit de l’ocupació i l’activitat productiva.

1. Els consumidors electrointensius que siguin beneficiaris dels mecanismes de
suport que estableix aquest Reial decret han de complir les obligacions que estableix
l’article 5 del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre.
2. L’incompliment de l’obligació de manteniment de l’activitat establerta a l’article 5
del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, determina la pèrdua de la condició de
consumidor electrointensiu i el reintegrament de les quantitats percebudes o eximides,
excepte quan es reiniciï l’activitat productiva en, almenys, el 50 per cent de la producció i
del seu nivell d’ocupació anteriors i es mantingui el compliment dels requisits del
consumidor electrointensiu fins que es completin els tres anys posteriors a la concessió
inicial de les ajudes.
3. Les quantitats reintegrades s’han d’integrar en el Tresor Públic.
Article 14.

Informe de seguiment i avaluació.

1. Anualment, els ministeris d’Indústria, Comerç i Turisme, i per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic han d’elaborar i publicar, en l’àmbit de les seves
competències respectives, un informe de seguiment i avaluació de les mesures adoptades
pels consumidors electrointensius en compliment de les obligacions que regula aquest
capítol. En l’informe esmentat s’han de desglossar els impactes generats per les mesures
esmentades i s’han de difondre les millors pràctiques identificades en cada àmbit i establir
recomanacions per aplicar-les.
2. Aquest informe ha d’incloure una avaluació de la competitivitat dels consumidors
electrointensius, que tingui en compte la situació i evolució dels principals factors de
competitivitat industrial mitjançant l’establiment d’una sèrie d’indicadors relatius, entre
d’altres, a les inversions en eficiència i innovació, costos energètics per unitat de producció,
costos de personal i logística i estructura dels mercats internacionals.
3. A la vista d’aquests informes, el Govern, mitjançant un reial decret, pot revisar la
caracterització, les obligacions i els mecanismes que estableix l’Estatut dels consumidors
electrointensius. Així mateix, en cas que s’estableixin altres mecanismes per als
consumidors electrointensius relacionats amb la protecció del medi ambient i el clima, el
Govern, mitjançant un reial decret, pot exigir a determinats consumidors electrointensius la
implantació d’altres sistemes de gestió mediambiental addicionals, com el sistema de
gestió ambiental EMAS.
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TÍTOL III
Mecanisme de compensació als consumidors electrointensius dels càrrecs pel
finançament de la retribució específica a renovables i cogeneració d’alta eficiència
i pel finançament addicional en els territoris no peninsulars
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 15.

Objecte i finalitat.

1. Constitueix l’objecte d’aquest títol crear els mecanismes de compensació als
consumidors electrointensius pel finançament de suport per a l’electricitat procedent de
fonts renovables, cogeneració d’alta eficiència o compensació de l’extracost en els territoris
no peninsulars inclosos en els càrrecs d’aquests consumidors.
Així mateix, s’estableixen les bases reguladores de la concessió de les subvencions
corresponents per portar a terme la compensació als consumidors electrointensius, de
conformitat amb el que estableix la normativa de la Unió Europea.
2. Aquests mecanismes de compensació tenen com a finalitat compensar als
consumidors electrointensius pertanyents a sectors de l’annex a causa de la intensitat del
seu ús d’electricitat i la seva exposició al comerç internacional fins a un màxim del 85 per
cent dels costos imputables en els càrrecs de la retribució específica a energies renovables
i cogeneració d’alta eficiència i de la retribució específica en els territoris no peninsulars
repercutits en els preus del subministrament d’electricitat.
D’acord amb això, els sectors econòmics als quals es destinin aquestes ajudes són els
corresponents a la indústria manufacturera que estableix l’annex 3 de la Comunicació de
la Comissió Europea 2014/C 200/01, sobre «Directrius sobre ajudes estatals en matèria de
protecció del medi ambient i energia 2014-2020», exceptuats els corresponents a la
indústria extractiva que es relacionen en l’annex amb el seu codi CNAE corresponent.
En tot cas, aquestes ajudes requereixen la notificació a la Comissió Europea i la seva
aprovació. Sobre això, cal atenir-se al que disposa l’article 9.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
Article 16.

Règim jurídic.

En tot el que no prevegi expressament aquest títol, són aplicables la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(d’ara endavant, Reglament de la Llei general de subvencions), i la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària. Així mateix, és aplicable el que disposen les lleis anuals
de pressupostos generals de l’Estat.
Article 17.

Àmbit d’aplicació temporal.

El que disposa aquest títol és aplicable a les subvencions que es convoquin per a
aquest fi fins a la data de finalització de la vigència de les «Directrius sobre ajudes estatals
en matèria de protecció del medi ambient i energia 2014-2020», aprovades per la
Comunicació de la Comissió Europea 2014/C 200/01, sense perjudici del que disposa
l’apartat 3 de la disposició final tercera.
Article 18.

Beneficiaris.

1. Es poden acollir a les ajudes que regula aquest títol les empreses privades titulars
d’un punt de subministrament o instal·lació, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que
compleixin els requisits següents:
a) Estar constituïdes vàlidament de conformitat amb la normativa en vigor en el
moment de presentar la sol·licitud.
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b) Disposar de la certificació de consumidor electrointensiu.
c) Dur a terme a cadascuna de les instal·lacions o punts de subministrament per als
quals sol·liciti la subvenció una o diverses activitats en els sectors que enumera l’annex
d’aquest Reial decret sota els codis CNAE que s’hi expliciten.
No obstant això, en les convocatòries anuals d’ajudes que es puguin realitzar en
aplicació d’aquest títol s’han de fixar sempre els codis CNAE corresponents a les últimes
relacions dels sectors manufacturers que hagi aprovat la Comissió Europea.
d) Acreditar haver suportat els càrrecs en els preus del subministrament d’electricitat
corresponents a l’any anterior al de la convocatòria.
2. No poden obtenir la condició de beneficiari les empreses que estiguin subjectes a
una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea
que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
3. No poden obtenir la condició de beneficiari les entitats en què concorrin algunes
de les circumstàncies que detalla l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Article 19.

Procediment de concessió i criteris d’acumulació de les ajudes.

1. Les ajudes es concedeixen pel procediment de concurrència competitiva entre tots
aquells que hagin sol·licitat ser beneficiaris, d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb observança dels principis de publicitat,
transparència, igualtat i no discriminació i eficàcia en el compliment dels objectius.
2. L’import global màxim destinat a les subvencions en la convocatòria corresponent
es prorrateja entre tots els seus beneficiaris, tenint en compte l’ajuda màxima corresponent
per a cada beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 21. A aquests efectes, l’ajuda
màxima és de fins a un 85 per cent de la part corresponent al finançament de suport per a
l’electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d’alta eficiència o compensació de
l’extracost de finançament dels territoris no peninsulars dels consumidors electrointensius
incloses en els càrrecs corresponents als consums destinats a activitats en els sectors que
enumera l’annex.
3. La percepció de les ajudes que regula aquest títol és compatible amb la percepció
d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que tinguin com a objectiu compensar
els costos relacionats amb les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle repercutits en els
preus de l’electricitat, procedents de qualssevol altres administracions públiques o de la
Unió Europea.
4. Segons el que estableix l’apartat 3.5.5.2 de les «Directrius sobre ajudes estatals
en matèria de protecció del medi ambient i energia 2014-2020», les ajudes es poden
concedir simultàniament en el marc de diversos règims d’ajuda o acumular-se amb ajudes
ad hoc sempre que la quantitat total de les ajudes estatals per a una activitat o projecte no
sobrepassi els límits màxims que fixen les mateixes directrius.
Article 20.

Determinació dels costos subvencionables i intensitat màxima de l’ajuda.

1. Els costos subvencionables dels sectors i subsectors que enumera l’annex,
l’any t en curs de la convocatòria, s’han de determinar prenent de la facturació anual per
càrrecs corresponent a l’any anterior n la quantia de la part corresponent al finançament
de suport per a l’electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d’alta eficiència
o extracost dels territoris no peninsulars corresponents als consums destinats a
activitats en els sectors enumerats en l’annex que s’hagi fixat per a l’any esmentat per
mitjà d’una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
2. L’import màxim de l’ajuda (Amaxt), en euros, per punt de subministrament o
instal·lació, per a l’any t, per la fabricació de productes dels sectors i subsectors que
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enumera l’annex, es calcula, en cada cas, i per a cada tipus d’ajuda, d’acord amb la
fórmula següent:
Amaxt = Ai x CSubn
On:
– CSubn: el cost subvencionable l’any n, expressat en euros, per punt de
subministrament o instal·lació, de la part corresponent al finançament de suport per a
l’electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d’alta eficiència o extracost dels
territoris no peninsulars incloses en els càrrecs de l’any anterior n corresponents als
consums destinats a activitats en els sectors que enumera l’annex, calculat d’acord amb
l’apartat 1.
– Ai: la intensitat de l’ajuda que no pot superar el 85 per cent dels costos
subvencionables per a cada tipus d’ajuda, al finançament de suport per a l’electricitat
procedent de fonts renovables, a la cogeneració d’alta eficiència o a l’extracost dels
territoris no peninsulars, incorreguts l’any n per als consumidors electrointensius
corresponent als consums destinats a activitats en els sectors que enumera l’annex.
3. Si una instal·lació fabrica productes dels sectors o subsectors subvencionables
enumerats a l’annex i productes no subvencionables, l’import màxim de l’ajuda que es pot
abonar per a cada tipus d’ajuda, al finançament de suport per a l’electricitat procedent de
fonts renovables, a la cogeneració d’alta eficiència o a l’extracost dels territoris no
peninsulars, es calcula únicament sobre la base dels productes subvencionables.
Article 21.

Determinació de les ajudes concedides.

L’import de l’ajuda concedida que es pot abonar (ACt), en euros, per punt de
subministrament o instal·lació, per a l’any t, per a cada tipus d’ajuda, al finançament de
suport per a l’electricitat procedent de fonts renovables, a la cogeneració d’alta eficiència
o a l’extracost dels territoris no peninsulars, per la fabricació de productes dels sectors i
subsectors enumerats en l’annex es calcula d’acord amb la fórmula següent:
ACt = [Amaxt / Σ (Amaxt)] x Pt
On:
– Amaxt: import màxim de l’ajuda, en euros, per cada instal·lació o punt de
subministrament per a l’any t, per als sectors i subsectors que enumera l’annex.
– Σ [Amaxt]: sumatori de tots els imports màxims d’ajudes, en euros, per cada
instal·lació o punt de subministrament per a l’any t, per als sectors i subsectors que
enumera l’annex.
– Pt: import total consignat a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any t,
destinat a la compensació a les indústries electrointensives per la part corresponent al
finançament de suport per a l’electricitat procedent de fonts renovables, a la cogeneració
d’alta eficiència o a l’extracost dels territoris no peninsulars. Si Pt és superior a Σ(Amaxt),
Pt pren el valor màxim del total de les ajudes de cada tipus Σ(Amaxt).
CAPÍTOL II
Procediment de gestió de les ajudes
Article 22. Òrgans competents per convocar, instruir i resoldre el procediment de
concessió i òrgan responsable del seguiment de les ajudes.
1. L’òrgan competent per convocar les ajudes que regula aquest títol és la persona
titular del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que ho és també per resoldre-les.
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2. L’òrgan competent per ordenar i instruir el procediment de concessió de les ajudes
és la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
3. Als efectes del que preveu l’article 88.3 del Reglament de la Llei general de
subvencions, l’òrgan encarregat del seguiment de les ajudes concedides és el Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa.
Article 23.

Convocatòries d’ajudes i inici del procediment.

1. Les ajudes s’articulen a través de convocatòries anuals. Aquestes convocatòries
es poden fer separadament per a cada tipus d’ajuda, al finançament de suport per a
l’electricitat procedent de fonts renovables, a la cogeneració d’alta eficiència o a l’extracost
dels territoris no peninsulars, o bé per a totes aquestes en la mateixa convocatòria.
2. El procediment per concedir aquestes ajudes s’inicia d’ofici mitjançant una
convocatòria aprovada per l’òrgan competent.
3. La convocatòria s’ha de publicar en la base de dades nacional de subvencions i un
extracte d’aquesta en el «Butlletí Oficial de l’Estat», d’acord amb el procediment que
estableix l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Article 24.

Tramitació electrònica.

1. D’acord amb el que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els
sol·licitants estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
administracions públiques per efectuar tots els tràmits del procediment, de manera que les
sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concorrin
a aquestes ajudes s’han de presentar a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme.
2. El sol·licitant pot accedir, amb el certificat amb què va presentar la sol·licitud, a la
seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, on pot consultar els documents
presentats. Així mateix, el sol·licitant ha de rebre totes les comunicacions i notificacions de
la tramitació de l’expedient electrònic a través d’aquesta seu electrònica, d’acord amb el
que preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En aquesta mateixa seu
electrònica, els interessats, degudament identificats, poden consultar els actes del
procediment que els siguin notificats i presentar la documentació addicional que pugui
requerir l’òrgan actuant.
3. La publicació de les propostes de resolució, així com la publicació de les
resolucions de desestimació, de concessió i les seves possibles modificacions i altres
actes del procediment, ha de tenir lloc a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme (https://sede.serviciosmin.gob.es), i té tots els efectes de la notificació segons el
que disposa l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
4. En aquells casos en què tingui lloc un procediment de reintegrament, les
notificacions relacionades amb aquest procediment s’han d’efectuar de manera electrònica
mitjançant compareixença a la seu electrònica, en els termes que estableix l’article 43 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
5. Els formularis, les declaracions responsables i els altres documents electrònics
que s’han d’emplenar en les diferents fases del procediment han d’estar disponibles al
Portal d’ajudes esmentat i s’han d’utilitzar obligatòriament quan sigui procedent.
6. En aquelles fases del procediment en què, en favor de la simplificació
administrativa, es permeti presentar declaracions responsables en lloc de determinada
documentació, aquestes declaracions s’han de presentar en format electrònic signades
electrònicament pel declarant, en els termes que preveu l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
7. Els sol·licitants no estan obligats a presentar els documents que hagi aportat
anteriorment l’interessat a qualsevol Administració, de conformitat amb el que preveu
l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en el qüestionari de sol·licitud s’ha d’indicar
el número de l’expedient que se li va comunicar en aquella ocasió, sempre que no hagin
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transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguin.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan competent n’ha de
requerir al sol·licitant la presentació o, si no n’hi ha, l’acreditació per altres mitjans dels
requisits a què es refereix el document.
Article 25.

Representació.

1. Les persones físiques que efectuïn la signatura o la presentació electrònica de
documents en representació de les entitats sol·licitants o beneficiàries de les ajudes han
de disposar de la representació necessària per a cada actuació, en els termes que
estableix l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
2. La persona signant de la sol·licitud d’ajuda ha d’acreditar que, en el moment que
presenta la sol·licitud, té representació suficient per a l’acte. Si incompleix aquesta
obligació i no repara l’incompliment, es considera que desisteix en la seva sol·licitud,
d’acord amb el que estableix el 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
De l’obligació d’acreditar representació suficient n’estan exemptes les entitats inscrites
en el Registre d’entitats que sol·liciten ajudes del Ministeri, habilitat a la seu electrònica del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, sempre que la persona signant de la sol·licitud
estigui acreditada en aquest Registre com a persona representant de l’entitat. Igualment
estan exemptes d’acreditar la representació les persones en qui concorrin les
circumstàncies que preveu l’article 24.7.
3. L’òrgan instructor pot requerir en qualsevol moment a les persones signants de les
diferents documentacions que es presentin l’acreditació de la representació que tenen. La
falta de representació suficient determina que el document en qüestió es consideri no
presentat, amb els efectes que d’això es derivin per a la continuació del procediment.
4. Quan la persona signant sigui la persona titular de l’òrgan de representació de
l’entitat reconegut en els seus estatuts, pot acreditar la representació aportant una còpia
electrònica dels estatuts esmentats i una declaració responsable signada electrònicament
pel secretari de l’entitat en la qual s’identifiqui el titular de l’òrgan de representació. Quan
el nomenament sigui públic es pot aportar una còpia electrònica de la publicació del
nomenament en el diari oficial, en lloc d’una declaració responsable.
Article 26.

Termini de presentació de sol·licituds.

1. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent és de
trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat que la convocatòria posposi els seus
efectes a una data posterior.
2. La presentació de les sol·licituds fora del termini establert dona lloc a la seva
inadmissió.
Article 27.

Formalització i presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds de les ajudes i la resta de documentació que s’ha d’aportar han de
seguir el model que estableix la convocatòria corresponent. Els models respectius han
d’estar disponibles, des de la publicació de la convocatòria, al Portal d’ajudes allotjat a la
seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, on hi ha d’haver els mitjans
electrònics d’ajuda necessaris.
2. La documentació que s’ha de presentar consta dels elements següents:
a) Qüestionari electrònic de sol·licitud: fitxer generat des dels mitjans electrònics
especificats en la convocatòria corresponent que inclogui, entre d’altres, el nom del
sol·licitant, NIF, raó social, CIF i instal·lació per a la qual se sol·licita l’ajuda, així com el
sector en què opera, el codi CNAE corresponent i l’import de la part de la facturació anual
per càrrecs, corresponents a l’any anterior n, corresponent al finançament de suport per a
l’electricitat procedent de fonts renovables, al finançament de suport per a l’electricitat
procedent de la cogeneració d’alta eficiència o a l’extracost dels territoris no peninsulars en
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funció dels tipus d’ajuda que inclogui la convocatòria, pels consums destinats a activitats
en els sectors que enumera l’annex, i declaració responsable sobre la veracitat de les
dades aportades.
b) Acreditació vàlida del poder de la persona signant de la sol·licitud.
c) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat
Social, en la forma que preveu l’apartat 4 d’aquest article.
d) Declaració responsable de no tenir deutes per reintegrament d’ajudes o préstecs
amb l’Administració, ni estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una
decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible
amb el mercat interior.
e) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les obligacions de
reemborsament de qualssevol altres préstecs o avançaments concedits anteriorment amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
f) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions restants a què es
refereix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en compliment del que
estableixen els articles 26 i 27 del Reglament de la Llei general de subvencions.
g) Declaració responsable de l’empresa d’estar vàlidament constituïda.
h) La convocatòria pot exigir, si així es considera, un informe verificat per una entitat
degudament acreditada que certifiqui la part dels consums destinats a activitats en els
sectors que enumera l’annex corresponent a l’any anterior n.
3. Els interessats han de presentar la sol·licitud d’ajuda i la resta de la documentació
a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, amb signatura electrònica
de la persona que tingui poder suficient.
4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan
concedent obtingui de manera directa l’acreditació de les circumstàncies que preveuen els
articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, a través de certificats telemàtics; en aquest cas, el
sol·licitant no ha d’aportar la certificació corresponent.
No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el consentiment, i aleshores
ha d’aportar la certificació en els termes que preveu l’article 22 del Reglament esmentat.
5. Si la documentació aportada no reuneix els requisits exigits, es requereix
l’interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, des de l’endemà de la notificació del
requeriment, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb l’advertència que, si no
ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix
l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Article 28.

Comissió d’avaluació.

1. La comissió d’avaluació de les sol·licituds admeses ha d’emetre un informe en què
es concreti el resultat de l’avaluació efectuada, segons el que estableix l’article 24.4 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. Aquesta comissió d’avaluació està presidida per la persona titular de la Direcció
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. La seva composició es completa amb
les vocalies següents:
a) La persona titular de la Subdirecció General de Polítiques Sectorials Industrials i
la persona titular de la Subdirecció General d’Àrees i Programes Industrials de la Direcció
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
b) Una persona representant que ocupi un lloc amb rang almenys de Subdirecció
General o assimilada, per cadascun dels òrgans següents:
1) La Subsecretaria del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
2) La Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme.
3) La Secretaria d’Estat d’Energia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
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4) La Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa del Ministeri d’Afers
Econòmics i Transformació Digital.
c) La persona representant de les comunitats autònomes a qui, en el moment de
l’avaluació de les sol·licituds, correspongui la representació de la resta de les comunitats
autònomes de conformitat amb el que estableixen els acords entre l’Administració General
de l’Estat i les comunitats autònomes per al seguiment dels afers europeus en l’àrea de
medi ambient.
d) En la Secretaria de la comissió d’avaluació ha d’actuar, amb veu però sense vot,
un funcionari de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa designat
per la persona titular d’aquesta Direcció General.
3. El règim jurídic de la comissió d’avaluació és el que estableix la secció 3a del
capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
4. La comissió d’avaluació ha de disposar per al seu funcionament dels mitjans
personals i materials existents en la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa.
Article 29.

Instrucció del procediment.

1. L’òrgan instructor ha de dur a terme, d’ofici, totes les actuacions que consideri
necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de
formular la proposta de resolució, d’acord amb el que estableix l’article 24 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. L’òrgan instructor del procediment ha de procedir a l’admissió de les sol·licituds
que compleixin els requisits exigits en els articles 18 i 27.
3. L’òrgan instructor ha de traslladar les sol·licituds admeses a la comissió
d’avaluació, la qual ha de procedir a l’avaluació i quantificació de les ajudes als sol·licitants,
d’acord amb el que disposen els articles 20 i 21. Per a això, la comissió d’avaluació pot
disposar de l’assistència tècnica que consideri necessària. Una vegada efectuades
l’avaluació i la quantificació de les sol·licituds, la comissió d’avaluació ha d’elaborar
l’informe corresponent, que ha d’enviar a l’òrgan instructor.
4. L’òrgan instructor, a la vista de l’informe de la comissió d’avaluació i de l’expedient
corresponent, ha de formular la proposta de resolució provisional degudament motivada,
segons el que estableix l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que ha de
constar de la relació de les sol·licituds estimades i la quantia de les ajudes i de la relació
de sol·licituds desestimades. Aquesta proposta s’ha de publicar a la seu electrònica del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme als efectes de notificació a tots els interessats, i es
concedeix un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació per
presentar al·legacions.
5. Un cop transcorregut el termini esmentat, examinades les al·legacions adduïdes si
s’escau pels interessats i amb la comprovació prèvia en aquell moment del requisit d’estar
certificats com a consumidors electrointensius, l’òrgan instructor ha de fer la proposta de
resolució definitiva que ha d’assenyalar la relació de sol·licitants per als quals es proposa
la concessió de les ajudes i la seva quantia, i ha d’especificar la seva avaluació i els criteris
de valoració que ha seguit.
6. D’acord amb l’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la proposta de
resolució definitiva s’ha de publicar a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria Comerç i
Turisme perquè, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva
notificació, els interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris comuniquin la seva
acceptació i acreditin el compliment de les condicions següents:
a) Compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
b) No tenir deutes per reemborsament d’ajudes amb l’Administració.
c) Estar al corrent de pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol
altres préstecs o avançaments concedits anteriorment amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.
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d) No estar incurs en cap de les prohibicions a què es refereix l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
e) Declaració responsable d’ajudes obtingudes o que s’hagin sol·licitat per als
mateixos costos elegibles a institucions nacionals o comunitàries. Aquesta declaració s’ha
d’actualitzar en qualsevol moment del procediment, comunicant a l’òrgan instructor
l’obtenció de les ajudes, per tal de complir el que disposa l’article 19.3.
L’acreditació del compliment de les condicions a què fan referència els paràgrafs b), c)
i d) anteriors es pot substituir per una declaració responsable del sol·licitant.
7. S’entén que desisteixen de la seva sol·licitud aquelles empreses que no hagin
comunicat l’acceptació expressa, així com aquelles que no hagin presentat declaració
responsable o no acreditin el compliment de les condicions exigides en el termini esmentat
de deu dies hàbils segons el que preveu l’apartat 6 d’aquest article.
Si el compliment d’aquestes condicions ja consta a l’òrgan instructor, no cal tornar-les
a acreditar.
8. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat enfront de l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de
concessió.
Article 30.

Resolució.

1. Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent ha de
resoldre el procediment.
2. D’acord amb l’article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la resolució que es
dicti en el procediment s’ha de publicar a través de la seu electrònica del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme.
3. La resolució, que ha de ser motivada, posa fi a la via administrativa i s’ha de
publicar a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el termini màxim
de sis mesos comptats des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el «Butlletí
Oficial de l’Estat», llevat que aquesta convocatòria posposi els seus efectes a una data
posterior. El venciment del termini sense que s’hagi dictat i notificat cap resolució expressa
legitima els interessats per entendre desestimada la sol·licitud de concessió de l’ajuda, de
conformitat amb el que estableix l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Article 31.

Recursos.

1. La resolució del procediment es pot recórrer potestativament en reposició en el
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de la seva notificació davant el
mateix òrgan que la va dictar, d’acord amb el que disposa l’article 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre. Sense perjudici d’això, contra aquesta resolució, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la data de notificació d’aquesta, cal interposar un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència
Nacional.
2. La interposició del recurs de reposició s’ha de dur a terme de manera electrònica
a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Article 32.

Finançament.

Les ajudes destinades a compensar part dels càrrecs a les empreses de caràcter
electrointensiu, de conformitat amb l’objecte d’aquest títol, es concedeixen amb càrrec als
crèdits pressupostaris de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa
existents en cada exercici pressupostari i estan condicionades al fet que existeixi
disponibilitat pressupostària.
Les quanties corresponents als pressupostos generals de l’Estat de cadascun dels
anys en curs s’han de destinar a compensar els costos imputables al finançament de
suport esmentats corresponents a l’any anterior.
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Garanties i pagament.

1. Amb caràcter previ al pagament de l’ajuda, es pot exigir al beneficiari la constitució
d’una garantia, d’acord amb el que estableix l’article 54 del Reglament de la Llei general
de subvencions.
L’import de la garantia, el termini per aportar-la i la forma de cancel·lació s’ha de
determinar, si s’escau, en la convocatòria d’ajudes corresponent.
2. El pagament de les ajudes s’ha d’ordenar una vegada dictada la resolució de
concessió i sempre que la Comissió Europea hagi autoritzat el règim de concessió.
Article 34.

Publicitat.

1. La publicitat de les ajudes concedides s’ha de portar a terme segons el que
disposen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l’article 30 del Reglament de
la Llei general de subvencions.
2. En les publicacions, activitats de difusió, pàgines web i altres mitjans de la
instal·lació subvencionada, s’ha d’esmentar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme com
a entitat finançadora.
Article 35.

Comprovació i control.

El beneficiari està sotmès a les actuacions de comprovació que determini si s’escau
l’òrgan concedent de les subvencions, així com al control financer de la Intervenció General
de l’Estat i al control fiscalitzador del Tribunal de Comptes i a qualsevol altra normativa
aplicable.
Article 36.

Reintegraments i incompliments.

1. És procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de
l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, en els casos i en els
termes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. L’incompliment dels requisits que estableix aquest títol, específicament el que
disposen els apartats anteriors, en l’ordre de convocatòria i en les altres normes aplicables,
dona lloc, mitjançant el procediment de reintegrament, a l’obligació de tornar totalment o
parcialment les ajudes percebudes i els interessos de demora corresponents, de
conformitat amb el que disposen el capítol I del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i el títol III del Reglament de la Llei general de subvencions.
3. En tot cas, el reintegrament ha de ser de la totalitat de l’ajuda percebuda més els
interessos de demora en els casos següents:
a) El falsejament, la inexactitud o l’omissió en les dades subministrades pel beneficiari
que hagin servit de base per a la concessió.
b) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació de
qualsevol punt contingut en la documentació que aporti el beneficiari.
c) L’incompliment de les obligacions relatives al manteniment de l’activitat productiva
a què es refereix l’article 5 del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre.
d) L’incompliment del consumidor electrointensiu dels deures i les obligacions que es
derivin dels contractes a mitjà i llarg termini, subscrits entre consumidors electrointensius i
oferents d’energia elèctrica que tinguin una cobertura de riscos derivats de l’adquisició
d’energia elèctrica que es realitzi per compte de l’Estat, segons el que estableix l’article 15.5
del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.
Article 37.

Sancions.

És aplicable el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, si
concorren els supòsits tipificats com a infraccions administratives en matèria de
subvencions i ajudes públiques.
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TÍTOL IV
Mecanisme de cobertura de riscos derivats de l’adquisició a mitjà i llarg termini
d’energia elèctrica per consumidors electrointensius
Article 38.

Objecte i finalitat.

Constitueix l’objecte d’aquest títol el desplegament del mecanisme de cobertura per
compte de l’Estat, a través de l’agent gestor que ha d’exercir la Companyia Espanyola
d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, SA (CESCE), dels riscos derivats de l’adquisició
a mitjà i llarg termini d’energia elèctrica per consumidors electrointensius, d’acord amb el
que preveu el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.
Article 39.

Modalitats de cobertura.

La cobertura dels riscos derivats de l’adquisició a mitjà i llarg termini d’energia elèctrica
per consumidors electrointensius pot revestir la forma d’assegurança de crèdit i de
garantia.
Les modalitats d’assegurança per a aquests riscos per compte de l’Estat i els seus
condicionats generals són objecte d’autorització per la Comissió de Riscos del Mercat
Electrointensiu.
L’agent gestor ha d’establir les condicions especials i particulars que siguin necessàries
per adequar la cobertura a les característiques concretes de cada operació.
Article 40.

Responsabilitat de l’Estat.

L’agent gestor designat amb caràcter exclusiu ha de gestionar com a assegurador o
com a garant, en nom propi i per compte de l’Estat, la cobertura dels riscos que siguin
assumits per aquest, sobre qualsevol dels riscos d’insolvència de fet o de dret en el marc
dels contractes que subscriguin els consumidors electrointensius per a l’adquisició a mitjà
i llarg termini d’energia elèctrica.
L’Estat, a través del FERGEI, assumeix els resultats de la cobertura dels riscos derivats
de la contractació d’adquisició d’energia elèctrica a mitjà i llarg termini de consumidors
electrointensius, de conformitat amb les estipulacions generals que s’estableixin en cada
modalitat de cobertura i en el contracte de cobertura corresponent, d’acord amb el que
estableix l’article 12.4 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.
En la formalització del contracte de cobertura, l’agent gestor ha de fer constar que
actua per compte de l’Estat.
Article 41. Exclusió general de responsabilitat indemnitzatòria. Exclusió del risc legal i
documental.
En els contractes d’assegurança, l’agent gestor no assumeix el risc legal de l’operació
ni de la documentació subscrita per l’assegurat.
En la seva condició d’assegurador, l’agent gestor queda eximit de l’obligació
d’indemnitzar en cas que: (i) les pèrdues produïdes es deguin directament o indirectament
a una acció o omissió del mateix assegurat; o (ii) s’hagi instrumentat o documentat
incorrectament el crèdit, els seus mitjans de pagament o les seves garanties i se’n
determini la falta de validesa o inexigibilitat, de forma que quedi eximit de l’obligació
d’indemnitzar en cas que les pèrdues produïdes es deguin directament o indirectament a
una acció o omissió del mateix assegurat, en la qual s’acrediti la falta de validesa o
inexigibilitat del crèdit derivada de la seva instrumentació, o la dels seus mitjans de
pagament o garanties.
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Obligació de confidencialitat.

1. L’agent gestor ha de mantenir la confidencialitat més estricta sobre la informació
que li subministrin els assegurats, sol·licitants de l’assegurança i aquelles altres entitats
implicades en l’estudi d’una operació susceptible de cobertura.
2. S’entén com a informació confidencial aquella que se subministri a l’agent gestor
sempre que no sigui de domini públic o prèviament coneguda per l’agent gestor.
3. L’agent gestor s’obliga, respecte de la informació confidencial, a: (a) no publicar-la
o divulgar-la, directament o indirectament; (b) adoptar les mesures adequades per
protegir-la, de la mateixa forma en què protegeixi la seva pròpia informació confidencial;
(c) no subministrar-la a terceres parts diferents de: (i) la Comissió de Riscos del Mercat
Electrointensiu; (ii) el Tribunal de Comptes; (iii) qualsevol altra autoritat governamental o
entitat administrativa en compliment de les obligacions d’informació a les quals està
sotmès l’agent gestor; o (iv) qualsevol autoritat judicial o administrativa competent que
requereixi la informació confidencial a l’agent gestor.
Article 43.

Indemnització i subrogació en els crèdits indemnitzats.

1. El pagament de la indemnització s’efectua en els terminis que preveu el contracte
de cobertura, sempre que s’hagin complert les condicions que s’hi preveuen i s’acrediti,
durant la corresponent tramitació del sinistre, l’existència d’un dret legítim a la
indemnització.
2. La indemnització s’efectua amb caràcter provisional i a compte de la seva
liquidació definitiva.
3. Sense perjudici d’un eventual reajustament posterior quan s’elevi la indemnització
a definitiva, el pagament de la indemnització provisional a l’assegurat o beneficiari produeix
la subrogació automàtica de l’agent gestor en els drets econòmics del crèdit indemnitzat,
inclosos els interessos, les garanties i qualsevol altre dret que se’n derivi, exercint els drets
que corresponguin a l’Estat sobre el crèdit.
4. Amb l’abonament de la indemnització, l’agent gestor esdevé representant de
l’assegurat en la quota no emparada per l’assegurança. Els convenis que en ús de la
representació que precedeix subscrigui l’agent gestor són plenament oposables als seus
assegurats, i vinculants per a aquests últims per la totalitat dels crèdits inclosos en aquests
convenis sense perjudici de la titularitat dominical dels assegurats sobre el percentatge del
crèdit no assegurat, ni del dret d’aquests últims a percebre les indemnitzacions que siguin
procedents en termes del contracte d’assegurança subscrit.
5. La liquidació definitiva es produeix una vegada esgotades totes les gestions de
recobrament o rescabalament, una vegada s’hagi determinat legalment la insolvència
definitiva del deutor, o si l’agent gestor acorda que el crèdit és incobrable.
6. Addicionalment al que disposa l’apartat anterior, una vegada efectuada la
indemnització, l’agent gestor pot optar en qualsevol moment per subrogar-se formalment
en la titularitat del crèdit indemnitzat.
7. En tot cas, l’agent gestor posseeix la direcció de les gestions de cobrament i del
procediment i l’assegurat ha de seguir totes les instruccions que li doni l’assegurador en
aquest sentit.
Article 44. Procediment d’elaboració, formulació i aprovació de comptes del Fons de
reserva per a garanties d’entitats electrointensives i de la comptabilitat de l’agent
gestor per compte de l’Estat.
1. La comptabilitat de les operacions del FERGEI i la preparació dels seus comptes
anuals correspon al Consorci de Compensació d’Assegurances (d’ara endavant, Consorci)
com a entitat gestora i administradora d’aquest Fons, i la seva formulació i aprovació a la
Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu a proposta de la seva Presidència.
2. La rendició dels comptes anuals del FERGEI s’ha d’efectuar d’acord amb el que
preveuen els articles 137 i 139 bis de la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
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3. L’agent gestor ha d’aportar a l’entitat gestora i administradora del Fons els resultats
de totes les operacions relatives als riscos derivats de consumidors electrointensius que
l’agent gestor subscrigui per compte de l’Estat i els estats comptables agregats, en la
forma i amb l’abast i la periodicitat que s’estableixin per a la incorporació a la comptabilitat
del FERGEI. Així mateix, ha d’aportar la informació addicional que aquella requereixi per a
la preparació dels comptes anuals del FERGEI.
4. L’agent gestor ha de registrar les operacions que subscrigui relatives als riscos
derivats de consumidors electrointensius en una comptabilitat separada i independent de
la comptabilitat utilitzada per a qualsevol altra activitat que faci per compte propi o per
compte de l’Estat. Aquesta comptabilitat s’ha d’elaborar d’acord amb les normes i els
criteris comptables que preveu el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores.
Article 45. Supervisió de la gestió de la cobertura per compte de l’Estat dels riscos
derivats de la contractació d’adquisició d’energia elèctrica, a mitjà i llarg termini, de
consumidors electrointensius.
1. La Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu és l’òrgan de control, seguiment
i participació de l’Administració General de l’Estat en la gestió que faci l’agent gestor en la
seva activitat per a la cobertura per compte de l’Estat dels riscos derivats de l’adquisició a
mitjà i llarg termini d’energia elèctrica per consumidors electrointensius. A aquest efecte,
actua com a òrgan de relació i coordinació entre l’Administració General de l’Estat i l’agent
gestor.
2. La Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu està formada per un màxim de
dotze vocalies, formades per persones que ocupin un lloc amb rang almenys de
Subdirecció General o assimilat, que pertanyin als òrgans següents:
a) Un a la Secretaria d’Estat de Comerç.
b) Dos a la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
c) Tres a la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
d) Un a la Direcció General de Política Econòmica.
e) Un al Consorci de Compensació d’Assegurances.
f) Un al Ministeri d’Hisenda.
g) Tres a la Secretaria d’Estat d’Energia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic.
3. Ocupa la Presidència de la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu la
persona titular de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
Actua com a secretari de la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu un funcionari
destinat en el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que és designat per la Comissió a
proposta de la Presidència, i que actua amb veu però sense vot.
4. La Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu es reuneix amb la periodicitat i
en la forma que estableixi aquesta Comissió atenent les necessitats de les operacions que
proposin els serveis de l’agent gestor. És convocada per la seva Presidència, per decisió
pròpia o a sol·licitud de la Presidència de l’agent gestor.
5. La Presidència de la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu, en
consideració a les matèries que s’han de tractar en les reunions, ha de requerir, per
iniciativa pròpia o a sol·licitud de la Presidència de l’agent gestor, l’assistència del personal
dels serveis de l’agent gestor que, pels seus coneixements tècnics, es consideri procedent.
En tot cas, a les reunions hi ha d’assistir de manera permanent la Presidència de l’agent
gestor, o la persona en qui delegui, així com el personal de l’agent gestor que sigui
necessari per analitzar les operacions. Les persones representants de l’agent gestor
assisteixen a les reunions de la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu amb veu
però sense vot. Igualment, la Presidència de la Comissió de Riscos del Mercat
Electrointensiu pot convidar a participar en les reunions experts independents quan la
naturalesa dels afers que s’hi ha de tractar ho aconselli.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 328
Article 46.

Dijous 17 de desembre de 2020

Secc. I. Pàg. 27

Funcions de la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu.

Corresponen a la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu les funcions següents:
a) El control i seguiment de la gestió que realitzi l’agent gestor en les operacions de
cobertura de riscos derivats de l’adquisició a mitjà i llarg termini d’energia elèctrica per
consumidors electrointensius que assumeixi per compte de l’Estat.
b) Decidir sobre les propostes en matèria de cobertura de riscos derivats de
l’adquisició a mitjà i llarg termini d’energia elèctrica per consumidors electrointensius i
respecte a la gestió que en dugui a terme l’agent gestor.
c) Prendre decisions sobre reestructuració o refinançament de crèdits assegurats,
incloses aquelles que impliquin quitaments, remissions i/o ajornaments de deute, amb la
possibilitat de delegar de forma genèrica en l’agent gestor la presa d’aquestes decisions
fins a un límit concret per operació o límit global que estimi en cada moment la Comissió.
d) Aprovar les tarifes que s’apliquin a les operacions assegurades.
e) Autoritzar les modalitats de cobertura, bé en forma de pòlissa d’assegurança o de
garantia, en virtut de les quals es dona cobertura als riscos derivats de l’adquisició a mitjà
i llarg termini d’energia elèctrica per consumidors electrointensius per compte de l’Estat,
així com les condicions generals de les pòlisses d’assegurança de les modalitats que
s’autoritzin.
f) Aprovar, dins dels límits que s’estableixin, el nivell d’atribucions que s’autoritzi a
l’agent gestor, així com la supervisió que ha d’exercir la Comissió de Riscos del Mercat
Electrointensiu, en relació amb les tasques necessàries per gestionar els riscos derivats de
consumidors electrointensius, per compte de l’Estat, durant tota la durada d’aquests.
g) Sol·licitar a l’agent gestor que obtingui i aporti la informació necessària per valorar
els riscos que assumeix l’Estat en relació amb aquest mercat, i controlar la gestió eficient
per part d’aquell.
h) Determinar la informació economicofinancera que de manera específica o
periòdica s’hagi de remetre al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sobre l’activitat de
CESCE com a agent gestor de la cobertura de riscos per compte de l’Estat dels riscos
derivats de la contractació d’adquisició d’energia elèctrica, a mitjà i llarg termini, de
consumidors electrointensius.
i) En general, exercir les competències relacionades amb les decisions sobre gestió
d’aquests riscos per compte de l’Estat que no estiguin legalment atribuïdes a un altre òrgan
de l’Administració General de l’Estat i que no siguin pròpies de l’agent gestor.
j) Col·laborar amb l’agent gestor per assegurar que aquest pot adquirir i destinar els
mitjans materials i humans adequats a la gestió de les cobertures per compte de l’Estat
dels riscos derivats de la contractació d’adquisició d’energia elèctrica, a mitjà i llarg termini,
de consumidors electrointensius, així com instruir l’agent gestor perquè prengui les
mesures oportunes per assegurar una correcta gestió i maximitzar-ne la productivitat.
k) Valorar les operacions de titulització o de qualsevol altra índole destinades a
disminuir el risc contret o a millorar la rendibilitat o qualitat de la cartera de risc gestionada
per l’agent gestor en relació amb aquestes cobertures.
l) Qualsevol altra que se li atribueixi legalment o reglamentàriament.
Article 47.

Conveni.

De conformitat amb l’article 15.3 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, l’agent
gestor ha de subscriure amb la persona titular del Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme un
Conveni on s’estableixin els drets, les obligacions i les tasques que ha de desenvolupar
l’agent gestor.
El Conveni ha de detallar els termes i les condicions per a l’exercici de les funcions per a
les quals s’habilita l’agent gestor, entre els quals necessàriament han de figurar els següents:
a) La submissió a les instruccions rebudes de la Comissió de Riscos del Mercat
Electrointensiu i la col·laboració amb aquesta en el compliment de les funcions que té
atribuïdes.
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b) El règim de responsabilitat derivat de l’incompliment de les instruccions rebudes,
incloses les causes de resolució del Conveni.
c) El compromís de separació estricta entre les operacions de cobertura de risc de
crèdit per compte propi i per compte de l’Estat, així com de l’activitat per compte de l’Estat
de cobertura dels riscos de la internacionalització.
d) L’obligació de l’agent gestor d’informar l’Estat a iniciativa del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme o de la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu, i de facilitar, amb
la periodicitat que sigui acordada, tota la informació que sigui requerida sobre els riscos
derivats de l’adquisició a mitjà i llarg termini d’energia elèctrica per consumidors
electrointensius assumits per compte de l’Estat.
e) La retribució a l’agent gestor per la gestió, administració i control de la cobertura
dels riscos derivats de l’adquisició a mitjà i llarg termini d’energia elèctrica per consumidors
electrointensius que s’assumeixen per compte de l’Estat.
f) Qualssevol altres disposicions que s’entenguin necessàries per a la millor prestació
de serveis de l’agent gestor.
Article 48.

Retribució de l’agent gestor.

De conformitat amb el que preveuen l’article 15.8 del Reial decret llei 24/2020, de 26
de juny, i l’apartat e) de l’article 47 d’aquest Reial decret, l’agent gestor ha de percebre una
retribució pels serveis de gestió, administració i control dels riscos que s’assumeixen per
compte de l’Estat.
Aquesta retribució s’estipula entre les parts respectant les directrius que estableix la
Unió Europea i atenent, entre altres criteris, els costos de gestió i les pràctiques equivalents
del mercat assegurador, compatibles amb el mercat interior. La remuneració esmentada no
pot superar el 20 per cent de les primes netes i es calcula com el resultat de l’agregació
dels components següents:
1. Un import net d’impostos indirectes, anul·lacions i extorns, resultant d’un
percentatge del 15 per cent a deduir de l’import de les primes efectivament percebudes
que s’hagin d’abonar en cada operació. Aquest import ha de ser percebut per l’agent
gestor dels prenedors de les pòlisses, o dels beneficiaris de les garanties emeses per
compte de l’Estat, sense que l’Administració General de l’Estat assumeixi cap obligació
respecte de la seva percepció efectiva.
2. Un tram variable, lligat al resultat per al FERGEI de les operacions d’assegurament
o garantia, aprovades per la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu i gestionades
per l’agent gestor, d’un import net d’impostos indirectes, anul·lacions i extorns resultant
d’incrementar o deduir la remuneració fins a un 5 per cent de l’import de les primes
efectivament percebudes.
Correspon a la Comissió de Riscos del Mercat Electrointensiu la verificació anual de
l’acompliment de l’agent gestor atenent els resultats de les cobertures i el seu impacte en
el FERGEI.
El percentatge de retribució variable que s’ha d’aplicar en l’exercici és la suma dels que
es reconeguin en aplicació de cadascun dels criteris anteriors.
L’agent gestor ha de retenir i deduir la retribució que li correspon i ha de transferir al
compte bancari titularitat del FERGEI l’import restant de les quantitats efectivament
percebudes en concepte de primes dels prenedors de l’assegurança o dels beneficiaris de
les cobertures.
La retribució pactada ha de ser objecte de revisió al cap de tres anys de l’emissió de la
primera cobertura per part de l’agent gestor a fi d’establir-ne, segons l’experiència adquirida
i la resta de criteris de ponderació, la suficiència, per atendre l’administració, gestió i
control dels riscos.
L’agent gestor pot repercutir als sol·licitants de cobertures i garanties, com a requisit
per portar a terme l’anàlisi de les sol·licituds de cobertura, un import en concepte de
despeses d’estudi. La determinació d’aquest import l’ha d’aprovar la Comissió de Riscos
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del Mercat Electrointensiu a proposta de l’agent gestor i els ingressos que percebi l’agent
gestor per aquest concepte s’han de transferir al FERGEI com a part dels recursos
generats pel sistema.
Disposició addicional primera.

Compatibilitat amb les normes d’ajudes d’Estat.

L’execució de les mesures de suport als consumidors electrointensius que recull
aquest Reial decret està subjecta a disponibilitat pressupostària, amb l’autorització prèvia
de la Comissió Europea i d’acord amb les normes reguladores d’ajudes d’Estat.
Disposició addicional segona. Procediment d’exclusió del reintegrament de les ajudes
que estableix l’article 5 del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre.
1. Als efectes del que disposa l’article 5 del Reial decret llei 20/2018, de 7 de
desembre, es defineixen els conceptes següents:
– «Capacitat productiva» o «capacitat de producció»: es refereix a tota l’activitat
productiva per tots els processos o productes de les instal·lacions industrials utilitzades. Es
pot utilitzar com a referència la mitjana del nivell d’activitat de la instal·lació durant els
últims exercicis, tant si aquesta activitat està lligada com si no, completament o en part, a
l’ajuda en qüestió concedida a la instal·lació per algun dels mecanismes definits.
– «Plantilla»: es refereix al nombre total de treballadors que estiguin ocupats en les
instal·lacions en tota la seva activitat productiva, independentment que la seva activitat
estigui dirigida cap a processos productius o productes que tinguin o no relació amb les
ajudes en qüestió concedides a la instal·lació per algun dels mecanismes definits.
– «Manera temporal»: en relació amb el punt 4 de l’article 5, del Reial decret
llei 20/2018, de 7 de desembre, s’entén que una empresa industrial ha reduït la seva
capacitat productiva o la seva plantilla en més d’un 85 per cent de «manera temporal»
durant el procés de recerca de nous inversors quan el procés de recerca de nous inversors
no excedeix els 12 mesos. A aquests efectes, abans dels 6 mesos comptats a partir de la
data en què es produeixi l’incompliment del requisit de manteniment de l’activitat productiva
o de la plantilla, l’empresa ha d’acreditar el seu interès de vendre mitjançant la presentació
d’un document de venda posat a disposició dels inversors interessats o dels documents
que acreditin l’existència d’un procés de sol·licitud d’ofertes no vinculants o similars. En
cas contrari, els òrgans pertinents poden dictar les ordres de reintegrament de les
subvencions sense que s’arribin a esgotar els 12 mesos de termini màxim.
Un cop superats els 12 mesos des de l’inici de l’incompliment dels requisits del
manteniment de l’activitat productiva o plantilla i sense que s’hagi recuperat l’activitat,
segons descriu la definició de «Represa de l’activitat productiva de la instal·lació», es
considera que la reducció és de caràcter definitiu.
– «Procés de recerca de nous inversors»: és la recerca d’un comprador de les
instal·lacions industrials per reiniciar l’activitat productiva, o bé d’un nou inversor que
participi en el capital de l’empresa anterior de manera que permeti rellançar l’activitat.
– «Represa de l’activitat productiva de la instal·lació»: es considera que es reinicia
l’activitat en la instal·lació quan aquesta sigui capaç de generar, almenys, el 50 per cent del
nivell d’ocupació i producció anteriors. La nova activitat industrial no requereix ser
exactament la que desenvolupava l’empresa amb anterioritat, si bé ha de ser també una
activitat industrial, manufacturera, del mateix sector industrial, com ara evolució, adaptació
o diversificació raonable tecnològicament de l’anterior i de les seves instal·lacions.
2. Condicions de l’exclusió del reintegrament.
L’anterior empresa, o la nova adquirent que s’hagi subrogat en totes les obligacions i
drets de l’anterior, no ha de reintegrar cap de les ajudes rebudes si es reinicia l’activitat a
la instal·lació en els termes que recull l’apartat anterior.
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Aquesta exclusió del reintegrament implica l’exempció de penalització econòmica i/o
exigència d’interessos de demora a l’empresa que es puguin derivar del temps emprat en
el procés de recerca de nous inversors.
Així mateix, aquesta exclusió de reintegrament habilita la nova empresa o l’anterior
amb nou inversor a ser beneficiari de les ajudes d’algun dels mecanismes definits, sempre
subjecte al compliment del que disposa el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre.
L’exclusió no eximeix la nova empresa o els nous compradors o inversors del
compliment de l’obligació de mantenir els nous nivells de producció i d’ocupació –almenys
el 50 per cent del nivell anterior– durant el temps restant fins que es completin els 3 anys
posteriors a la concessió inicial de les ajudes. En cas d’incompliment, s’exigeix el
reintegrament a la nova empresa o inversors que hagin assumit els drets i les obligacions
de l’empresa originalment receptora de la subvenció.
En cas que l’exclusió del reintegrament finalment no es produeixi, s’exigeix, sobre la
base del que disposa l’article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l’interès de
demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s’acordi la procedència del reintegrament mitjançant una ordre de l’òrgan competent, o bé
la data en què el deutor ingressi el reintegrament si és anterior a aquesta.
Disposició addicional tercera.
d’efecte d’hivernacle.

Compensació de costos indirectes per emissions de gasos

1. Sempre que existeixi disponibilitat pressupostària, s’ha de procedir a la
convocatòria d’ajudes destinades a compensar els costos indirectes imputables a les
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle repercutides en els preus de l’electricitat a
instal·lacions pertanyents a sectors exposats a un risc significatiu de fuita de carboni,
d’acord amb el procediment establert legalment.
2. Fins al 31 de desembre de 2020, el mecanisme de compensació de costos
d’emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle es regeix pel que estableix el Reial
decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de compensació de
costos d’emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle per a empreses de
determinats sectors i subsectors industrials que es consideren exposats a un risc
significatiu de «fuita de carboni» i s’aproven les bases reguladores de la concessió de les
subvencions per als exercicis 2014 i 2015.
Disposició addicional quarta. Revisió de requisits per poder optar a la categoria de
consumidor electrointensiu.
Un cop transcorreguts tres anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, la
Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha d’efectuar una avaluació del
requisit per poder optar a la categoria de consumidor electrointensiu que ha consumit en les
hores corresponents al període tarifari vall almenys el 50 per cent de l’energia que estableix
l’article 3.2.b). En funció dels resultats obtinguts sobre la seva aplicació en els diferents
sectors, el Govern pot modificar aquest Reial decret eliminant o reduint el requisit esmentat.
A aquests efectes, els consumidors electrointensius han de remetre anualment a la
Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa informació sobre les seves
dades energètiques, econòmiques, financeres i d’ocupació d’acord amb el model que
estableixi.
Disposició addicional cinquena. Informació per a l’emissió de l’informe de l’operador del
sistema, la verificació de requisits i les obligacions de consum.
A fi de facilitar l’elaboració de l’operador del sistema, que preveu l’article 6.2.b).iii, la
verificació del que disposa l’article 10, apartats 1 i 3, i el seguiment dels requisits i les
obligacions de consum que estableix aquest Reial decret:
1. Els encarregats de la lectura han de remetre al concentrador principal, gestionat
per l’operador del sistema, les mesures horàries dels consumidors electrointensius i dels
consumidors que sol·licitin l’inici del procés de certificació.
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2. Així mateix, els encarregats de lectura han de remetre al concentrador principal de
mesures, gestionat per l’operador del sistema, la informació de l’energia autoconsumida
d’aquells consumidors als quals sigui aplicable aquesta obligació. Per a això han de
disposar dels equips de mesura addicionals que permeten obtenir la mesura de
l’autoconsum, en aplicació de l’article 12.2 del Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual
es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum
d’energia elèctrica.
Disposició transitòria primera. Període transitori per a l’aplicació del mecanisme de
compensació pel finançament de suport per a l’electricitat procedent de fonts
renovables, cogeneració d’alta eficiència i compensació de l’extracost en els territoris
no peninsulars.
Fins que el Govern, mitjançant un reial decret, aprovi els càrrecs d’acord amb la
metodologia que preveu l’article 16.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, els costos
subvencionables que regula l’article 20 d’aquest Reial decret, per a l’aplicació dels
mecanismes de compensació als consumidors electrointensius pel finançament de suport
per a l’electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d’alta eficiència i
compensació de l’extracost en els territoris no peninsulars, es calculen a partir dels càrrecs
implícits que resultin de la diferència entre els preus anuals dels peatges d’accés vigents i
els preus dels peatges d’accés destinats a cobrir únicament la retribució de les activitats
de transport i distribució d’energia elèctrica que resultin d’aplicar en l’any corresponent a la
compensació la metodologia que recull la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al càlcul
dels peatges de transport i distribució d’electricitat, per a cada nivell de tensió tarifari
d’aquesta Circular.
Durant aquest període, l’acreditació per part dels interessats, a la qual fan referència
els articles 6.2, 18.1.d) i 27.2.a), dels càrrecs abonats durant aquest període s’entén
referida a l’abonament dels peatges d’accés que estiguin en vigor per a l’any anterior n.
Disposició transitòria segona. Període transitori per al compliment de les obligacions del
consumidor electrointensiu en l’àmbit del consum.
1. Els consumidors electrointensius disposen d’un termini màxim de tres mesos a
partir de l’aprovació del procediment al qual es refereix l’article 10.1 per instal·lar els
equips, sistemes i comunicacions exigits.
2. Una vegada instal·lats els referits equips, sistemes i comunicacions, el consumidor
ho ha de comunicar en el termini màxim de dos dies a l’operador del sistema. L’operador
del sistema disposa d’un termini de tres mesos per verificar el compliment dels requisits i,
si s’escau, emetre l’informe a què es refereix l’article 6.
3. Durant aquest període els consumidors poden obtenir la certificació de
consumidors electrointensius condicionat al compliment del que disposen els apartats
anteriors. Així mateix, durant aquest període queden exempts de l’obligació establerta a
l’article 10. A partir del dia 1 del mes següent a la data en què s’atorgui la certificació
prevista a l’article 6.4 s’inicia el còmput del termini per complir l’obligació esmentada.
4. Si, un cop transcorregut el termini màxim de tres mesos, el consumidor no ha
instal·lat els equips, sistemes i comunicacions requerits, s’ha de procedir a la baixa
automàtica de la condició de consumidor electrointensiu des de la data en què se li va
atorgar aquesta certificació, amb les repercussions que estableix la normativa aplicable.
Disposició transitòria tercera. Instal·lació d’equips addicionals per a l’energia
autoconsumida dels consumidors electrointensius.
Els consumidors electrointensius acollits a una de les modalitats de subministrament
amb autoconsum han de disposar dels equips addicionals que indica l’apartat 2 de la
disposició addicional quarta abans de 6 mesos després de la data d’obtenció de la condició
de consumidors electrointensius. Fins a aquest moment, els consumidors electrointensius
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han de facilitar als encarregats de la lectura l’energia horària autoconsumida mitjançant
una declaració responsable.
Disposició final primera. Modificació del Reglament d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre.
El Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial
decret 2486/1998, de 20 de novembre, queda modificat de la manera següent:
U.

S’afegeix un apartat k) a l’article 29.2 amb el contingut següent:
«k) De gestió dels riscos derivats de l’adquisició pels consumidors
electrointensius d’energia elèctrica en els contractes a mitjà i llarg termini del títol III
de l’RDL 24/2020, de 26 de juny.»

Dos.

S’afegeix l’article 48 ter amb la redacció següent:

«Article 48 ter. Provisió de gestió de riscos derivats de l’adquisició per consumidors
electrointensius d’energia elèctrica en els contractes a mitjà i llarg termini
assegurats per compte de l’Estat.
1. L’agent gestor de la cobertura per compte de l’Estat dels riscos derivats de
l’adquisició per consumidors electrointensius d’energia elèctrica en els contractes a
mitjà i llarg termini ha de dotar la provisió per a gestió dels riscos derivats de
l’adquisició per consumidors electrointensius d’energia elèctrica en els contractes a
mitjà i llarg termini assegurats per compte de l’Estat.
2. L’import d’aquesta provisió està constituït per la part de la retribució per a la
gestió corresponent als riscos en curs imputable a períodes futurs, calculada segons
la distribució temporal dels costos incorreguts i esperats, més el valor actual de les
despeses esperades necessàries per a la liquidació total de sinistres i la recuperació
dels impagaments, refinançats i no refinançats, en compliment de les obligacions
assumides per l’agent gestor, derivades dels contractes d’assegurança i garanties
subscrits i del conveni corresponent subscrit amb l’Estat.»
Disposició final segona.

Títols competencials.

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 establir les
bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i les bases del
règim miner i energètic.
Disposició final tercera.
electrointensius.

Establiment de nous mecanismes de suport per als consumidors

1. El Govern, mitjançant un reial decret i amb l’acord previ de la Comissió Delegada
del Govern per a Afers Econòmics, pot establir nous mecanismes de suport per als
consumidors electrointensius, així com, si s’escau, les obligacions que els siguin exigibles,
d’acord amb el que estableix el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre.
2. A partir de l’1 de gener de 2021, de conformitat amb el que preveu la disposició
addicional sisena de 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, el Govern, mitjançant un reial decret, ha
d’establir el mecanisme de compensació de costos d’emissions indirectes de gasos
d’efecte d’hivernacle en els termes i per als sectors que estableixi la normativa de la Unió
Europea.
3. A partir de la data de modificació de les «Directrius sobre ajudes estatals en
matèria de protecció del medi ambient i energia 2014-2020», aprovades per Comunicació
de la Comissió Europea 2014/C 200/01, el Govern, mitjançant un reial decret, ha d’adaptar
els mecanismes de compensació als consumidors electrointensius pel finançament de
suport per a l’electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d’alta eficiència o
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compensació de l’extracost en els territoris no peninsulars, en els termes i per als sectors
que estableixi la normativa de la Unió Europea.
Disposició final quarta.

Habilitació per al desplegament reglamentari i aplicació.

S’autoritza la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme i la ministra per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, a dictar, en l’àmbit de les seves competències respectives,
totes les disposicions generals i resolucions que siguin necessàries per al desplegament i
l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.
Disposició final cinquena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 15 de desembre de 2020.
FELIPE R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,
CARMEN CALVO POYATO
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ANNEX
Llista de sectors
Codi
CNAE 2009

Activitat

1032

Elaboració de sucs de fruites i hortalisses.

1039

Altres processaments i conservació de fruites i hortalisses.

1041

Fabricació d’olis i greixos.

1062

Fabricació de midons i productes amilacis.

1104

Elaboració d’altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació.

1106

Fabricació de malt.

1310

Preparació i filatura de fibres tèxtils.

1320

Fabricació de teixits tèxtils.

1394

Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes.

1395

Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, excepte
la roba de vestir.

1411

Confecció de peces de vestir de cuir.

1610

Serrada i planejament de la fusta.

1621

Fabricació de fulloles i taulers de fusta.

1711

Fabricació de pasta paperera.

1712

Fabricació de paper i cartró.

1722

Fabricació d’articles de paper i cartró per a ús domèstic, sanitari i higiènic.

1920

Refinació de petroli.

2011

Fabricació de gasos industrials.

2012

Fabricació de colorants i pigments.

2013

Fabricació d’altres productes bàsics de química inorgànica.

2014

Fabricació d’altres productes bàsics de química orgànica.

2015

Fabricació d’adobs i compostos nitrogenats.

2016

Fabricació de matèries plàstiques en formes primàries.

2017

Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries.

2060

Fabricació de fibres artificials i sintètiques.

2110

Fabricació de productes farmacèutics de base.

2221

Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de plàstic.

2222

Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic.

2311

Fabricació de vidre pla.

2312

Manipulació i transformació de vidre pla.

2313

Fabricació de vidre buit.

2314

Fabricació de fibra de vidre.
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Activitat

2319

Fabricació i manipulació d’altres vidres (inclòs el vidre tècnic).

2320

Fabricació de productes ceràmics refractaris.

2331

Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica.

2332

Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció.

2342

Fabricació d’aparells sanitaris ceràmics.

2343

Fabricació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic.

2349

Fabricació d’altres productes ceràmics.

2351

Fabricació de ciment.

2352

Fabricació de calç i guix.

2399

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics ncaa

2410

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

2420

Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d’acer.

2431

Estiratge en fred.

2432

Laminació en fred.

2434

Trefilatge en fred.

2441

Producció i primera transformació de metalls preciosos.

2442

Producció d’alumini.

2443

Producció i primera transformació de plom, zinc i estany.

2444

Producció i primera transformació de coure.

2445

Producció d’altres metalls no ferris.

2446

Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius.

2451

Fosa de ferro.

2452

Fosa d’acer.

2453

Fosa de metalls lleugers.

2454

Fosa d’altres metalls no ferris.

2611

Fabricació de components electrònics.

2680

Fabricació de suports magnètics i òptics.

2720

Fabricació de piles i acumuladors elèctrics.

3299

Altres indústries manufactureres ncaa

3832

Valoració de materials ja classificats.
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