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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL
13897 Ordre ETU/1160/2017, de 21 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 

ETU/78/2017, de 31 de gener, per la qual es regulen determinats aspectes 
relacionats amb l’impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i 
condensats i amb els perímetres de referència per a la determinació dels 
pagaments a propietaris de terrenys suprajacents a concessions d’explotació 
de jaciments d’hidrocarburs.

La Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs, i per la qual es regulen determinades mesures tributàries i no 
tributàries en relació amb l’exploració, la investigació i l’explotació d’hidrocarburs, estableix 
l’impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats a partir de l’1 de gener de 
2016 i obliga els titulars de concessions d’explotació de jaciments d’hidrocarburs a efectuar 
pagaments als propietaris dels terrenys suprajacents, tot això amb la finalitat d’aconseguir 
que una part de la «riquesa derivada de l’aprofitament dels béns de domini públic» 
reverteixi a la societat.

Tant la base imposable de l’impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i 
condensats com l’import dels pagaments a fer als propietaris dels terrenys suprajacents es 
determinen prenent com a base el valor de l’extracció dels hidrocarburs que, al seu torn, 
es calcula com a producte del volum dels hidrocarburs extrets del subsòl, una vegada 
efectuat el primer tractament de depuració i separació de les substàncies alienes a 
aquests, multiplicat pel preu de referència.

L’Ordre ETU/78/2017, de 31 de gener, va establir les disposicions necessàries per 
permetre que, en la pràctica, es pugui liquidar l’impost sobre el valor de l’extracció de gas, 
petroli i condensats i els titulars de concessions d’explotació de jaciments puguin abonar, 
als propietaris dels terrenys suprajacents, els pagaments que els corresponen. En aquesta 
Ordre es van establir com a referència per a la fixació dels preus de referència dels 
hidrocarburs una sèrie d’índexs existents en el moment esmentat en els mercats de 
referència per a aquests productes.

La present Ordre ministerial modifica l’Ordre ETU/78/2017, de 31 de gener, a fi de 
substituir l’índex que estableix la redacció original per al petroli cru, actualment inexistent, 
per un altre índex en vigor la vigència en el temps del qual es considera més estable. 
Aquest índex seleccionat com a substitutiu s’utilitza amb profusió en el sector d’hidrocarburs 
líquids a l’hora de referenciar preus de venda en contractes comercials. Així mateix, Platts, 
l’entitat que el publica, opera de manera independent dels operadors petrolífers i és 
actualment el proveïdor líder d’informació i preus de referència dels mercats de primeres 
matèries i energia en l’àmbit internacional.

Aquesta Ordre ministerial es dicta a l’empara dels articles 149.1.13a, 14a i 25a de la 
de Constitució espanyola, que reserven a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases 
i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, la hisenda general i el 
deute de l’Estat i les bases del règim miner i energètic, respectivament.

Així mateix, troba el seu fonament en la Llei 8/2015, de 21 de maig, que, en l’article 19 
habilita el ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital per aprovar el preu de referència 
dels hidrocarburs extrets.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre ETU/78/2017, de 31 de gener, per la qual es regulen 
determinats aspectes relacionats amb l’impost sobre el valor de l’extracció de gas, 
petroli i condensats i amb els perímetres de referència per a la determinació dels 
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pagaments a propietaris de terrenys suprajacents a concessions d’explotació de 
jaciments d’hidrocarburs.

El primer paràgraf de l’apartat 1.a) de l’article 13 de l’Ordre ETU/78/2017, de 31 de 
gener, per la qual es regulen determinats aspectes relacionats amb l’impost sobre el valor 
de l’extracció de gas, petroli i condensats i amb els perímetres de referència per a la 
determinació dels pagaments a propietaris de terrenys suprajacents a concessions 
d’explotació de jaciments d’hidrocarburs, queda redactat de la manera següent:

«a) Petroli cru: s’ha de prendre la mitjana de les cotitzacions diàries del cru de 
tipus Brent per a lliurament l’endemà que ho publiqui Platts, des del dia 1 fins al dia 
15 del mes anterior al mes de referència. Les cotitzacions de cadascun dels dies 
s’han de convertir de $/barril a €/barril utilitzant el tipus de canvi diari, o el de l’últim 
dia disponible, publicat pel Banc Central Europeu.»

Disposició transitòria única. Aplicació.

Els canvis que introdueix la present Ordre en l’Ordre ETU/78/2017, de 31 de gener, 
són aplicables a partir del període impositiu corresponent a l’any 2018.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2017.–El ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, 
Álvaro Nadal Belda.
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