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4. Os equipamentos instalados a bordo dos vehícu-
los poderán estar adaptados tamén a outras funcionalida-
des e tecnoloxías, sempre que isto non comporte unha 
carga adicional para os usuarios nin cree discriminación 
entre eles. Cando proceda, os equipamentos instalados a 
bordo poderán estar tamén conectados ao tacógrafo elec-
trónico do vehículo.

Artigo 9. Outros requisitos dos sistemas de telepeaxe.

A incorporación de posibles melloras sucesivas e 
adiantos tecnolóxicos producidos no campo das tecno-
loxías da información e das comunicacións nos sistemas 
de telepeaxe, efectuarase en calquera caso evitando cus-
tos de substitución ou outras circunstancias que poidan 
dar lugar a discriminación entre os usuarios nacionais e 
doutros Estados membros.

CAPÍTULO IV

Harmonización tecnolóxica e transición ao servizo
europeo de telepeaxe

Artigo 10. Criterios de implantación do servizo europeo 
de telepeaxe en España, e coordinación coa Comisión 
Europea.

Correspóndelle á Dirección Xeral de Estradas do 
Ministerio de Fomento a definición dos criterios para a 
adopción daquelas medidas que aseguren a aceptación 
do servizo europeo de telepeaxe nas estradas estatais, de 
conformidade con canto dispón este real decreto, así 
como a coordinación coa Comisión Europea en todas as 
cuestións relacionadas con el, sen prexuízo das actua-
cións que poidan corresponder a outros órganos da 
Administración xeral do Estado.

Artigo 11. Supervisión do proceso de transición.

A Dirección Xeral de Estradas é o órgano competente 
para a supervisión das medidas adoptadas, no marco 
establecido neste real decreto, para facilitar e impulsar a 
transición dos sistemas de telepeaxe actualmente instala-
dos nas estradas estatais cara á súa converxencia, cando 
proceda, co servizo europeo de telepeaxe.

Artigo 12. Colaboración coas comunidades autónomas.

A Dirección Xeral de Estradas colaborará coas comu-
nidades autónomas, nos ámbitos territoriais respectivos, 
en todas aquelas cuestións que resulten necesarias para a 
aplicación deste real decreto.

Disposición adicional primeira. Migración dos sistemas 
baseados en comunicacións dedicadas de curto 
alcance (DSRC) a outras tecnoloxías.

Co fin de facilitar unha posible migración dos siste-
mas de telepeaxe baseados en DSRC a outras tecnoloxías 
dentro das que recolle o artigo 8, a Dirección Xeral de 
Estradas do Ministerio de Fomento realizará os estudos 
pertinentes sobre os aspectos técnicos da transición e as 
correspondentes análises de custo-beneficio.

Disposición adicional segunda. Disposicións de aplica-
ción.

O director xeral de Estradas adoptará as disposicións 
necesarias para a aplicación deste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.21.ª e 24.ª da Constitución, que lle atribúe ao 
Estado a competencia sobre tráfico e circulación dos vehí-
culos de motor e sobre obras públicas de interese xeral.

Disposición derradeira segunda. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante este real decreto incorpórase ao dereito 
español a Directiva 2004/52/CE do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 29 de abril de 2004, relativa á interopera-
bilidade dos sistemas de telepeaxe das estradas da 
Comunidade.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 3 de febreiro de 2006.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 2779 REAL DECRETO 61/2006, do 31 de xaneiro, 
polo que se determinan as especificacións de 
gasolinas, gasóleos, fueis e gases licuados do 
petróleo e se regula o uso de determinados 
biocarburantes. («BOE» 41, do 17-2-2006.)

Co Real decreto 1700/2003, do 15 de decembro, polo 
que se fixan as especificacións de gasolinas, gasóleos, 
fueis e gases licuados do petróleo e o uso de biocarburan-
tes, púxoselle fin á situación de dispersión normativa 
anterior e á vez traspuxéronse a Directiva 2003/17/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de marzo, pola 
que se modifica a Directiva 98/70/CE, relativa á calidade 
da gasolina e o gasóleo, e, por outra parte, a Directiva 
2003/30/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de 
maio de 2003, relativa ao fomento do uso de biocarburan-
tes ou outros combustibles renovables no transporte.

A Directiva 2003/17/CE modifica a Directiva 98/70/CE, 
fixando o contido de xofre máximo para gasolinas e gasó-
leo de automoción (clase A), a partir do 1 de xaneiro de 
2009 e para gasóleos destinados a ser utilizados en 
máquinas móbiles non de estrada e tractores agrícolas e 
forestais, a partir do 1 de xaneiro de 2008.

Pola súa parte, a Directiva 2003/30/CE establece que 
os Estados membros deberán velar para que se comercia-
lice nos seus mercados unha proporción mínima de bio-
carburantes e outros combustibles renovables, e consi-
dera para isto, entre outros aspectos, unha serie de 
medidas relativas á porcentaxe de mestura dos gasóleos 
e das gasolinas cos biocarburantes e o establecemento de 
obxectivos indicativos nacionais.

Ademais da indicada incorporación de directivas 
comunitarias, o Real decreto 1700/2003 supuxo a recom-
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pilación nunha soa norma dunha normativa dispersa. Así, 
mediante o devandito real decreto refundíronse, entre 
outras normas, o Real decreto 1728/1999, do 12 de no-
vembro, que establecera as especificacións das gasolinas 
sen chumbo e do gasóleo de automoción (clase A), en 
concordancia coas da Unión Europea; o Real decreto 
785/2001, do 6 de xullo, polo que se adiantou a prohibi-
ción de comercialización das gasolinas con chumbo, de 
acordo igualmente co disposto na Directiva 98/70/CE, e 
que estableceu as especificacións das gasolinas que 
substitúen aquelas; o Real decreto 398/1996, do 1 de 
marzo, relativo ás especificacións do gasóleo clase B (uso 
agrícola e pesqueiro) e do gasóleo clase C (de calefac-
ción); o Real decreto 1485/1987, do 4 de decembro, en que 
figuraban as especificacións dos fueis (tipos 1, 2 e BIA), e 
a Orde do 14 de setembro de 1982, modificada pola Orde 
do 11 de decembro de 1984, que fixaba as especificacións 
dos gases licuados do petróleo (GLP), propano comercial 
e butano comercial.

O Real decreto 1700/2003, cuxo artigo 1 xa foi modifi-
cado no referente á prohibición de comercialización das 
gasolinas de substitución polo Real decreto 942/2005, 
debe ser agora modificado para actualizar o contido e o 
prazo dalgunhas das especificacións que contén.

Mediante este real decreto procédese á actualización 
das especificacións das gasolinas, gasóleos de automo-
ción (clase A), gasóleos para uso agrícola e marítimo 
(clase B) e de calefacción (clase C), fueis, propano, butano 
e gases licuados do petróleo (GLP) de automoción, así 
como á regulación do uso de biocarburantes.

Para acomodar plenamente a normativa española ao 
dereito comunitario, este real decreto foi sometido ao 
procedemento de información en materia de normas e 
regulamentacións técnicas e de regulamentos relativos 
aos servizos da sociedade da información, previsto na 
Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 22 de xuño, modificada pola Directiva 98/48/CE, do 20 
de xullo, así como no Real decreto 1337/1999, do 31 de 
xullo, que incorpora ambas as directivas ao ordenamento 
xurídico español.

Así mesmo, de acordo coa disposición adicional 
undécima, punto terceiro, da Lei 34/1998, do 7 de outubro, 
do sector de hidrocarburos, o real decreto foi sometido ao 
informe preceptivo da Comisión Nacional de Enerxía.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Industria, 
Turismo e Comercio, de acordo co Consello de Estado e 
logo da deliberación do Consello de Ministros na súa 
reunión do día 27 de xaneiro de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Constitúe o obxecto deste real decreto a determina-
ción das especificacións das gasolinas, gasóleos de auto-
moción (clase A), gasóleos para uso agrícola e marítimo 
(clase B) e de calefacción (clase C), fueis, propano, butano 
e gases licuados do petróleo (GLP) de automoción, así 
como a regulación do uso de determinados biocarburan-
tes.

Artigo 2. Especificacións técnicas de gasolinas.

As especificacións técnicas para as gasolinas destina-
das a seren utilizadas en vehículos equipados cun motor 
de acendido por chispa son as que figuran no anexo I 
deste real decreto e así mesmo as que a continuación se 
indican.

a) A partir do 1 de xaneiro de 2009, o contido máximo 
de xofre nas gasolinas non poderá superar os 10 mg/kg 
(ppm).

Ata daquela deben estar dispoñibles para a súa 
comercialización no mercado nacional gasolinas cun con-
tido máximo de xofre de 10 mg/kg, atendendo a unha 
distribución xeográfica equilibrada.

b) Prohíbese a comercialización de gasolina con 
chumbo en todo o territorio nacional, salvo a das gasoli-
nas con chumbo para uso de vehículos antigos de tipo 
especial, ata un máximo de 0,5 por cento das vendas 
totais de gasolinas no mercado nacional, e cuxa distribu-
ción se deberá levar a cabo a través de grupos de interese 
especial, debendo cumprir estas gasolinas con chumbo, 
en todo caso, as especificacións vixentes.

c) As gasolinas de substitución, utilizadas nos vehí-
culos que ata o ano 2001 viñeron consumindo gasolinas 
con chumbo, cumprirán, así mesmo, as especificacións 
establecidas no mencionado anexo I deste real decreto, 
coa excepción do «índice de octano research» (RON), que 
debe ser igual ou superior a 97, e da cor, que debe ser 
amarela.

As gasolinas de substitución, para poderen ser comer-
cializadas, deberán conter un aditivo específico que 
mellore as características antirrecesión das válvulas do 
motor e que permita obter un carburante que cumpra as 
especificacións establecidas e admitidas na regulamenta-
ción dos outros Estados membros da Unión Europea, cun 
nivel de calidade equivalente para as mesmas condicións 
climáticas.

No caso de utilización dun aditivo a base de potasio, o 
contido en potasio debe ser superior ou igual a 8 mg/kg e 
inferior a 20 mg/kg.

A partir do 1 de xaneiro de 2009, prohíbese a comer-
cialización en todo o territorio nacional destas gasolinas 
de substitución.

Artigo 3. Especificacións técnicas de gasóleos.

1. Gasóleos de automoción (clase A). As especifica-
cións técnicas para os gasóleos de automoción (clase A) 
destinados a seren utilizados en vehículos equipados cun 
motor diésel serán as que a continuación se indican:

a) As especificacións dos gasóleos de automoción 
(clase A) son as que se recollen no anexo II deste real 
decreto.

b) A partir do 1 de xaneiro de 2009, o contido 
máximo de xofre nos gasóleos de automoción (clase A) 
non poderá superar os 10 mg/kg (ppm).

Ata daquela deben estar dispoñibles para a súa 
comercialización no mercado nacional gasóleos de auto-
moción cun contido máximo de xofre de 10 mg/kg, aten-
dendo a unha distribución xeográfica equilibrada.

2. Gasóleos para usos agrícola e marítimo (clase B). 
As especificacións técnicas para os gasóleos de uso agrí-
cola e marítimo (clase B) son as que se relacionan no 
anexo III deste real decreto.

O contido máximo de xofre do gasóleo clase B exclu-
sivamente para uso marítimo rexerase polo seguinte:

a) A partir do 1 de xaneiro de 2008 o contido de xofre 
non superará o 0,10 por cento en masa.

b) Malia o disposto no anexo III e no punto anterior, 
o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, logo do 
informe do Ministerio de Medio Ambiente, poderá autori-
zar a utilización dos devanditos gasóleos cun contido en 
xofre entre o 0,10 por cento en masa e o 0,20 por cento en 
masa, logo da solicitude razoada dos interesados, e sem-
pre e cando se respecten as normas de calidade do aire en 
canto a SO2 e as emisións producidas pola devandita uti-
lización non contribúan á superación das cargas críticas. 
Esta autorización deberase facer pública e ser comuni-
cada á Comisión Europea con doce meses de antelación e 
non terá validez despois do 1 de xaneiro de 2013. Propor-
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cionaráselle á Comisión Europea suficiente información 
para que esta poida comprobar se se cumpren os criterios 
mencionados anteriormente.

c) Así mesmo, o contido máximo de xofre non será 
aplicable ao gasóleo para uso marítimo que se utilice nas 
illas Canarias, podéndose utilizar no devandito territorio 
gasóleo para uso marítimo cun contido en xofre superior 
aos límites establecidos, sempre e cando non supere o 
0,30 por cento en masa.

O contido máximo de xofre do gasóleo clase B utili-
zado en máquinas móbiles non de estrada e tractores 
agrícolas e forestais, a partir do 1 de xaneiro de 2008, non 
superará o 0,10 por cento en masa.

3. Gasóleos de calefacción (clase C). As especifica-
cións para os gasóleos de calefacción (clase C) son as que 
se relacionan no anexo III deste real decreto.

O contido máximo de xofre do gasóleo de calefacción 
(clase C) rexerase polo seguinte:

a) A partir do 1 de xaneiro de 2008 o contido de xofre 
non superará o 0,10 por cento en masa.

b) Malia o disposto no anexo III e no punto ante-
rior, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, logo 
do informe do Ministerio de Medio Ambiente, poderá 
autorizar a utilización dos devanditos gasóleos cun con-
tido en xofre entre o 0,10 por cento en masa e o 0,20 por 
cento en masa, logo da solicitude razoada dos interesa-
dos, e sempre e cando se respecten as normas de cali-
dade do aire en canto a SO2 e as emisións producidas 
pola antedita utilización non contribúan á superación 
das cargas críticas. Esta autorización deberase facer 
pública e ser comunicada á Comisión Europea con doce 
meses de antelación e non terá validez despois do 1 de 
xaneiro de 2013. Proporcionaráselle á Comisión Euro-
pea suficiente información para que esta poida compro-
bar se se cumpren os criterios mencionados anterior-
mente.

Artigo 4. Especificacións técnicas de fueis.

As especificacións técnicas para os fueis son as que se 
relacionan no anexo IV deste real decreto.

O contido máximo de xofre non será aplicable ao fuel 
utilizado en:

a) Grandes plantas de combustión recollidas no Real 
decreto 430/2004, do 12 de marzo.

b) Outras plantas de combustión non incluídas na 
alínea a), cando as súas emisións de SO2 sexan iguais ou 
inferiores a 1.700 mg/Nm3, cun contido de oxíxeno nos 
gases de combustión do 3 por cento en volume, en base 
seca.

c) Refinarías de petróleo, cando a media mensual 
das emisións de SO2 entre todas as instalacións da refina-
ría, excluídas as da alínea a), sexan iguais ou inferiores a 
1.700 mg/Nm3.

Artigo 5. Especificacións técnicas dos gases licuados do 
petróleo (GLP).

As especificacións técnicas dos gases licuados do 
petróleo: propano comercial, butano comercial e gases 
licuados do petróleo (GLP) para automoción son as que 
figuran, respectivamente, nos anexos V, VI e VII deste real 
decreto.

Artigo 6. Cambios no abastecemento de combustibles.

Se, como consecuencia da existencia de acontece-
mentos excepcionais ou dunha modificación súbita do 

abastecemento de petróleo cru, derivados do petróleo ou 
outros hidrocarburos, que motivasen a dificultade para 
respectar as especificacións técnicas recollidas neste real 
decreto e demais disposicións de aplicación, o Ministerio 
de Industria, Turismo e Comercio informará disto á Comi-
sión Europea, que, despois de informar os demais Esta-
dos membros, poderá autorizar valores límite superiores 
en relación a un ou máis compoñentes dos combustibles 
e carburantes, por un período non superior a seis meses.

Artigo 7. Mostraxe e análise.

Co fin de dar cumprimento ao disposto nas Directivas 
98/70/CE, 2003/17/CE e 1999/32/CE, no que respecta ao 
control do cumprimento das especificacións e presenta-
ción á Comisión Europea de informes anuais sobre a cali-
dade dos produtos petrolíferos considerados neste real 
decreto, as comunidades autónomas adoptarán as medi-
das necesarias para controlar mediante mostraxes as 
especificacións técnicas de gasolinas, gasóleos e fueis. As 
devanditas mostraxes deberanse realizar despois de 
transcorridos seis meses a partir da data en que sexa 
exixible o límite máximo das devanditas especificacións 
para o combustible de que se trate. As mostraxes realiza-
ranse coa suficiente frecuencia garantindo, en todo caso, 
que as mostras sexan representativas do combustible 
examinado.

Antes do 30 de abril de cada ano, a Administración 
das comunidades autónomas deberalle comunicar á 
Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, do Ministe-
rio de Industria, Turismo e Comercio, os resultados das 
mostraxes realizadas, con indicación das excepcións con-
cedidas conforme o establecido nos artigos 3 e 4 deste 
real decreto.

Os devanditos resultados deberanse axustar, no refe-
rente ás gasolinas e ao gasóleo de automoción (clase A), 
ao formato establecido para o efecto mediante decisión 
da Comisión, do 18 de febreiro de 2002, recollido nos 
anexos VIII e IX deste real decreto.

No referente aos gasóleos clase B, para uso marítimo, 
e clase C, de calefacción, así como aos fueis, os datos que 
se requiren deberán indicar o contido de xofre dos citados 
produtos.

A Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, poderá cam-
biar os formatos recollidos nos citados anexos VIII e IX, de 
presentación de datos, adaptándoos aos posibles novos 
formatos que a Comisión Europea puidese establecer.

Artigo 8. Utilización de biocarburantes.

1. Especificacións. Os produtos resultantes da adi-
ción do etanol á gasolina e do biodiésel ao gasóleo de 
automoción, destinados á súa utilización como carburan-
tes de vehículos, teñen que cumprir as especificacións 
recollidas, respectivamente, nos anexos I (gasolinas) e II 
(gasóleo de automoción) deste real decreto, sen prexuízo 
do establecido nos puntos 2 e 3 deste artigo.

2. Bioetanol. Para os efectos do establecido neste 
real decreto, denomínase bioetanol o alcohol de orixe 
vexetal que cumpre as propiedades físicoquímicas do 
etanol ou alcohol etílico.

No caso de utilización de bioetanol mediante a súa 
adición directa á gasolina (un máximo do 5 por cento v/v), 
a presión de vapor do produto resultante non deberá 
exceder o valor de 70 kPa no verán e 85 kPa no inverno.

Do mesmo modo, os valores da curva de destilación 
non poderán superar:

1.º Evaporado a 70. ºC.
54 por cento v/v (verán).
56 por cento v/v (inverno).
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2.º Evaporado a 100. ºC.
74 por cento v/v (verán).
74 por cento v/v (inverno).

O límite máximo do VLI (10 VP + 7E 70) non superará o 
valor de 1.160.

3. Biodiésel. Pola súa parte, os ésteres metílicos dos 
ácidos graxos (FAME), denominados biodiésel, son pro-
dutos de orixe vexetal ou animal cuxa composición e 
propiedades están definidas na norma EN 14214, con 
excepción do índice de iodo, cuxo valor máximo queda 
establecido en 140.

4. Información ao consumidor. Para as porcentaxes 
de mesturas de biocarburantes con derivados do petróleo 
que excedan os valores límite dun 5 por cento de ésteres 
metílicos de ácidos graxos (FAME) ou dun 5 por cento de 
bioetanol, exixirase a existencia dunha etiquetaxe especí-
fica nos puntos de venda.

A Administración competente velará por que se 
informe o público sobre a dispoñibilidade dos biocarbu-
rantes.

5. De acordo co previsto no artigo 3 da Directiva 
2003/30/CE, o valor de referencia para o obxectivo indica-
tivo nacional de comercialización dunha porcentaxe 
mínima de biocarburantes fíxase no 5,75 %, calculado 
sobre a base do contido enerxético de toda a gasolina e 
todo o gasóleo comercializado no mercado con fins de 
transporte, como máis tarde, o 31 de decembro de 2010.

Disposición adicional primeira. Mesturas de biocarbu-
rantes con gasóleos.

As administracións públicas, en virtude das compe-
tencias atribuídas, supervisarán as repercusións que se 
deriven do uso de biocarburantes en mesturas con gasó-
leo superiores ao 5 por cento en vehículos non modifica-
dos e adoptarán, de ser o caso, as medidas oportunas 
para garantir o respecto da lexislación vixente en materia 
de niveis de emisión.

Disposición adicional segunda. Almacenamento e distri-
bución de mesturas de biocarburantes con combusti-
bles fósiles.

Naquelas instalacións destinadas ao almacenamento 
e expedición de mesturas de biocarburantes con gasoli-
nas ou gasóleos será necesario que os titulares das insta-
lacións realicen as correspondentes comprobacións téc-
nicas, tanto no referente aos requisitos de compatibilidade 
dos materiais das instalacións mecánicas (tanques, 
tubaxes, bombas, etc.) coas citadas mesturas como no 

relativo á posible presenza de auga nas mencionadas ins-
talacións.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogados o Real decreto 1700/2003, do 15 
de decembro, polo que se fixan as especificacións de 
gasolinas, gasóleos, fueis e gases licuados do petróleo e 
o uso de biocarburantes, e o artigo terceiro do Real 
decreto 942/2005, do 29 de xullo, polo que se modifican 
determinadas disposicións en materia de hidrocarburos.

Así mesmo, quedan derrogadas cantas disposicións 
de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste 
real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.25.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado 
a competencia en materia de bases do réxime enerxé-
tico.

Disposición derradeira segunda. Habilitación para o 
desenvolvemento regulamentario.

Habilítase o ministro de Industria, Turismo e Comercio 
para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o 
desenvolvemento e aplicación do disposto neste real 
decreto.

Disposición derradeira terceira. Incorporación de dereito 
da Unión Europea.

Mediante este real decreto incorpórase ao dereito 
español a Directiva 2003/17/CE do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 3 de marzo, pola que se modifica a Direc-
tiva 98/70/CE, relativa á calidade da gasolina e o gasóleo, 
e, por outra parte, a Directiva 2003/30/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 8 de maio de 2003, relativa ao 
fomento do uso de biocarburantes ou outros combusti-
bles renovables no transporte.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid o 31 de xaneiro de 2006.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Industria, Turismo e Comercio,

JOSÉ MONTILLA AGUILERA 
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