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Circular del director general d’Energia sobre la tramitació d’expedients 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial 
 
Amb l’esperit de reduir la dependència energètica exterior aprofitant 
millor els recursos naturals de la nostra Comunitat, juntament amb una 
major sensibilització ambiental, cada vegada es demana més la 
utilització de les energies renovables i la millora de l’eficiència en la 
generació d’electricitat. Sobre aquesta matèria s’ha publicat el Reial 
decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de 
producció d’energia elèctrica en règim especial.  
 
L’annex XI disposa que “l’accés i la connexió a la xarxa, i les condicions 
d’operació per a les instal·lacions de generació de règim especial, així 
com el desenvolupament de les instal·lacions de xarxa necessàries per 
a la connexió i els costos associats, s’han de resoldre segons el que 
estableix el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i el Reial decret 
1663/2000, de 29 de setembre, i la normativa que els despleguen, 
amb les condicions particulars que estableix aquest Reial decret”. 
 
El darrer apartat de l’article 5 de la norma esmentada diu que “les 
comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, poden 
desenvolupar procediments simplificats per a l’autorització 
d’instal·lacions quan aquestes tenguin una potència instal·lada no 
superior a 100 kW”. 



 
 

 
 
 

Camí de Son Rapinya, 12, urbanització Son Moix Blanc, 07013 Palma 
Tel.: 971 78 42 68 Fax: 971 17 74 95 Web: http://comerc-ind-energia.caib.es 

 

 
El Decret 33/2003, de 17 de desembre, del president de les Illes 
Balears, estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de 
Comerç, Indústria i Energia, i assigna a la persona que n’és titular les 
competències de la seva àrea d’activitat administrativa. 

 
En ús de les facultats que l’ordenament jurídic vigent li confereix, el 
conseller de Comerç, Indústria i Energia va dictar l’Ordre de 17 de 
desembre de 2003 per la qual desconcentra en els seus directors 
generals l’exercici de les competències indicades i, en particular, en 
l’article 4, atribueix al director general d’Energia la resolució dels 
expedients relatius a energies renovables.  

 
La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula, en el capítol IV del 
títol II, els òrgans directius de les conselleries, i dedica els articles 15 i 
16 als directors generals. L’article 21 d’aquesta Llei, en el paràgraf 1, 
estableix que “els òrgans superiors i directius impulsen i dirigeixen 
l’activitat administrativa per mitjà d’instruccions, circulars i ordres de 
servei” i, en l’apartat 3, estableix que “són circulars les pautes 
d’actuació interna dictades pels òrgans superiors o directius i 
encaminades a recordar l’aplicació de determinades disposicions 
legals, o a unificar criteris d’interpretació d’aquestes, amb la finalitat 
que s’apliqui en l’àmbit de l’actuació administrativa una interpretació 
homogènia”.     
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Per tot això, i amb respecte ple al que disposa la legislació d’aplicació, 
dict la següent 
 

CIRCULAR 
 
I. ACCÉS I CONNEXIÓ A LES XARXES 
 
1. CONSTITUCIÓ D’AVAL 
 
Les instal·lacions de producció en règim especial, amb caràcter previ a 
la sol·licitud d’accés a la xarxa de transport o distribució, han d’haver 
constituït un aval per una quantia equivalent a 500 €/kW instal·lat per 
a les instal·lacions fotovoltaiques o 20 €/kW per a la resta 
d’instal·lacions. 
 
Aquest aval s’ha de constituir a favor de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, quan 
siguin instal·lacions connectades a la xarxa de transport, i a favor de 
la Direcció General d’Energia del Govern de les Illes Balears quan es 
tracti d’instal·lacions que s’hagin de connectar a la xarxa de 
distribució. 
 
La presentació del resguard de dipòsit de l’aval és un requisit 
imprescindible per a la iniciació dels procediments d’accés i connexió a 
la xarxa per part de l’operador del sistema o de l’empresa 
distribuïdora.  
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Les instal·lacions que a la data de l’entrada en vigor del Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció en 
règim especial, hagin iniciat la tramitació però no hagin obtingut 
l’autorització corresponent d’accés i connexió a la xarxa de distribució 
han de presentar aquest resguard en el termini improrrogable de TRES 

MESOS, comptadors des de la data d’aquesta norma, que finalitza el dia 
25 d’agost de 2007.  
 
2. ACCÉS A LA XARXA DE TRANSPORT 
 
La sol·licitud d’accés a la xarxa de transport s’ha de dirigir a 
l’operador del sistema i ha de contenir la informació necessària per a la 
realització dels estudis necessaris per establir l’existència de la 
capacitat d’accés. Si aquesta sol·licitud conté anomalies o errors, s’ha 
de concedir el termini d’UN MES perquè s’esmenin. 
 
A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar l’exemplar per a l’administració 
del resguard de dipòsit de l’aval. 
 
L’operador del sistema ha d’informar sobre la capacitat de la xarxa de 
transport en el punt sol·licitat en el termini de DOS MESOS, i ha de 
trametre l’informe a l’agent peticionari i a l’empresa transportista 
propietària del punt de connexió. 
 
Als efectes de petició de la connexió, aquest informe té una validesa de 
SIS MESOS. 
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3. CONNEXIÓ A LA XARXA DE TRANSPORT 
 
Una vegada obtingut l’informe favorable de l’operador del sistema 
sobre l’existència de capacitat suficient d’accés a la xarxa de transport 
en el punt requerit, l’agent peticionari ha de presentar a l’empresa 
transportista el projecte bàsic de la instal·lació i el seu programa 
d’execució, dins el termini de validesa indicat en el punt anterior. 
 
L’empresa propietària del punt de connexió ha d’elaborar un informe 
sobre el compliment de les condicions tècniques per fer la connexió en 
el termini màxim d’UN MES i l’ha de traslladar a l’operador del sistema, 
juntament amb una còpia de la documentació esmentada abans. 
L’operador del sistema ha d’analitzar si hi ha cap restricció derivada 
d’aquesta nova informació i, en el termini màxim d’UN MES, n’ha 
d’emetre un informe. 
 
4. ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 
La sol·licitud d’accés a la xarxa de distribució s’ha de dirigir a 
l’empresa distribuïdora i ha de contenir la informació necessària per a 
la realització dels estudis necessaris per establir l’existència de la 
capacitat d’accés. Si aquesta sol·licitud conté anomalies o errors, s’ha 
de concedir un termini de DEU DIES perquè s’esmenin. 
 
A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar l’exemplar per a l’Administració 
autonòmica del resguard de dipòsit de l’aval, que l’empresa 
distribuïdora ha de trametre a la Direcció General d’Energia. 
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L’empresa distribuïdora ha d’informar l’agent peticionari sobre 
l’existència de capacitat suficient de la xarxa en el punt sol·licitat en el 
termini de QUINZE DIES. 
 
Als efectes de petició de la connexió, aquest informe té una validesa de 
SIS MESOS. 
 
 
 
 
 
5. ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ AMB INFLUÈNCIA A LA XARXA 

DE TRANSPORT 
 
Les sol·licituds d’accés a la xarxa de distribució de noves 
instal·lacions que puguin constituir un increment significatiu dels 
fluxos d’energia als nusos de connexió de la xarxa de distribució a la 
xarxa de transport, o que puguin afectar la seguretat i la qualitat del 
servei, s’han de trametre a l’operador del sistema, que ha de resoldre, 
en el termini màxim de DOS MESOS, sobre l’existència de capacitat 
d’accés. 
 
6. CONNEXIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 
Una vegada obtingut l’informe favorable de l’empresa distribuïdora 
sobre l’existència de capacitat suficient d’accés a la xarxa de 
distribució en el punt requerit, l’agent peticionari ha de presentar a 
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l’empresa esmentada el projecte bàsic de la instal·lació i el seu 
programa d’execució, dins el termini de validesa indicat en el punt 4. 
 
En el cas que aquesta instal·lació pugui afectar la xarxa de transport o 
l’operació del sistema, l’empresa distribuïdora propietària del punt de 
connexió ha d’informar sobre aquestes possibles afeccions en el 
termini màxim d’UN MES i l’ha de traslladar a l’operador del sistema, el 
qual ha d’analitzar si hi ha cap restricció derivada d’aquesta nova 
informació i, en el termini màxim d’UN MES, n’ha d’emetre un informe. 
 
7. DENEGACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Quan no es disposi de capacitat suficient per complir les condicions 
expressades per l’usuari d’acord amb les condicions de funcionament i 
seguretat de la xarxa, l’operador del sistema, o l’empresa 
distribuïdora, poden denegar la sol·licitud d’accés. Aquesta denegació 
ha de contenir propostes alternatives d’accés en un altre punt de 
connexió o de realització, si això és possible, dels reforços necessaris a 
la xarxa de transport o distribució, per eliminar la restricció d’accés. 
 
 
 
 
8. LIMITACIONS A LES SOL·LICITUDS D’ACCÉS 
 
El dret d’accés només pot ser restringit per la falta de capacitat 
necessària, la justificació de la qual es deu exclusivament a criteris de 
seguretat, regularitat o qualitat dels subministraments. 
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Els drets d’accés i connexió són efectius, quant a reserva de capacitat 
computable a efectes de restriccions d’accés, a partir del moment en 
què la instal·lació obtengui l’autorització administrativa corresponent. 
 
II. INCLUSIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL 
 
1. SOL·LICITUD 
 
La tramitació i la resolució de la sol·licitud d’inclusió d’una instal·lació 
en el règim especial es regeix pel que disposa el Reial decret 
661/2007, de 25 de maig. Aquesta sol·licitud es pot presentar abans 
d’iniciar qualsevol dels tràmits a què es refereix aquesta Circular. En el 
cas que no s’hagi fet anteriorment, s’ha de presentar juntament amb la 
sol·licitud de l’autorització administrativa. 
 
2. PROCEDIMENT 
 
El procediment de tramitació de la sol·licitud s’ha d’ajustar al que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i les 
seves normes de desplegament.  
 
3. RESOLUCIÓ 
 
L’òrgan competent ha de notificar la resolució expressa sobre la 
sol·licitud en el termini de tres mesos. La falta de notificació de la 
resolució expressa dins el termini té efectes desestimatoris, d’acord 
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amb el que estableix l’article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric. 
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III. AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
1. SOL·LICITUD 
 
Una vegada aconseguit l’informe d’accés, el peticionari pot instar de la 
Direcció General d’Energia l’inici de la tramitació de l’autorització 
administrativa de la instal·lació presentant la documentació requerida 
per la legislació vigent, al mateix temps que tramita l’informe tècnic 
per a la connexió. 
 
En tot cas, en el termini màxim d’un mes des de l’obtenció dels drets 
d’accés i connexió, el peticionari ha de presentar davant la Direcció 
General d’Energia del Govern de les Illes Balears la documentació 
requerida per la legislació vigent, juntament amb l’acreditació dels 
drets d’accés i connexió, i ha de sol·licitar l’autorització administrativa 
de la instal·lació. 
 
2. INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
Aquesta sol·licitud s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública 
durant el termini de trenta dies, mitjançant un anunci que s’ha de 
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
3. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
Una vegada complert el tràmit anterior, l’expedient s’ha de trametre a 
la Comissió Balear de Medi Ambient per al tràmit establert en la Llei 
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11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental, si 
aquesta és d’aplicació. 
 
4. RESOLUCIÓ 
 
Rebut l’acord de la Comissió Balear de Medi Ambient, la Direcció 
General d’Energia ha de resoldre, en el termini màxim d’un mes, la 
sol·licitud d’autorització. 
 
5. EXECUCIÓ 
 
La resolució d’autorització ha de fixar el termini per a l’execució de la 
instal·lació, el qual, com a màxim, ha de ser d’UN ANY, comptador des 
de la data de la recepció de la notificació de la resolució. Si no 
s’executen les obres en el termini fixat, o en la pròrroga que d’acord 
amb l’article 49 de la Llei 30/1992 es pugui sol·licitar, l’Administració 
ha d’instar la caducitat del procediment en la forma establerta en 
l’article 92 de la mateixa Llei. 
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IV. INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE I POSADA EN SERVEI 
 
1. INSCRIPCIÓ PRÈVIA I POSADA EN SERVEI PER A PROVES 
 
Una vegada finalitzades els obres, i abans de l’acabament del termini 
indicat en la resolució d’autorització, l’agent peticionari ha de 
presentar davant la Direcció General d’Energia el certificat de direcció i 
final d’obra per a proves, i ha de sol·licitar l’autorització de 
funcionament per a proves de les instal·lacions juntament amb la 
sol·licitud d’inscripció prèvia en el Registre d’Instal·lacions de 
Producció en Règim Especial, les quals tenen una durada de tres 
mesos. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar el contracte d’accés i la 
connexió a la xarxa. 
 
2. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA I POSADA EN SERVEI 
 
Abans de l’acabament del termini establert en el punt anterior, l’agent 
peticionari ha de presentar davant la Direcció General d’Energia el 
certificat de direcció i final d’obra, i ha de sol·licitar la posada en 
servei de les instal·lacions i la inscripció definitiva en el Registre 
d’Instal·lacions de Producció en Règim Especial. 
 
V. CANCEL·LACIÓ DE L’AVAL 
 
S’ha de cancel·lar l’aval quan es doni algun dels següents supòsits, 
que s’han d’acreditar davant la Direcció General d’Energia: 
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a) Quan l’agent peticionari obtengui l’acta de posada en servei de la 
instal·lació. 

 
b) Quan es produeixi la denegació de l’accés sol·licitat. En el cas que 

el sol·licitant accepti alguna de les alternatives d’accés ofertes, 
l’aval constituït serà vàlid per al tràmit de la solució adoptada. 

 
c) Quan es produeixin actes o situacions, no imputables a l’agent 

peticionari, que resultin perjudicials per a aquest o que puguin 
condicionar la viabilitat del projecte. 
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VI. EXECUCIÓ DE L’AVAL 
 
Si al llarg del procediment el sol·licitant desisteix voluntàriament de la 
tramitació administrativa de la instal·lació, o no respon als 
requeriments de l’Administració durant el termini de tres mesos, s’ha 
d’executar l’aval. 
 
VII. CONNEXIÓ D’INSTAL·LACIONS A LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
 
Les instal·lacions de potència nominal no superior a 100 kVA, la 
connexió a la xarxa de distribució de les quals s’efectuï en una tensió 
no superior a 1 kV, s’han de regir pel que disposa el Reial decret 
1663/2000, de 29 de setembre, i queden exemptes de la presentació 
de l’aval. 
 
Palma, 22 de juny de 2007 
 
El director general d’Energia 
 
 
 
Jaume Sureda Bonnín 


